ระเบียบสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลำง
ว่ำด้วยกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท
พ.ศ. ๒๕61
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วย
การจดทะเบี ยนห้ างหุ้น ส่วนและบริษัท อาศัยอานาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๔ แห่ งกฎกระทรวงจัดตั้ง
สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนและบริษัทจากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนกลาง
จึงออกระเบียบดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕61”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕61 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท พ.ศ. ๒๕54
(๒) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕4
(๓) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕4
(4) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕๕5
(5) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๕5
(6) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๕6
(7) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕๕7
(8) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท (ฉบับที่ 8) พ.ศ. ๒๕๕7
(9) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๕7
(10) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท (ฉบับที่ 10) พ.ศ. ๒๕๕7

(11) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้ว ยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท (ฉบับที่ 11) พ.ศ. ๒๕๕8
(12) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท (ฉบับที่ 12) พ.ศ. ๒๕๕9
(13) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท (ฉบับที่ 13) พ.ศ. ๒๕59
(14) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕60
(15) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท (ฉบับที่ 15) พ.ศ. ๒๕60
(16) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท (ฉบับที่ 16) พ.ศ. ๒๕61
(17) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท (ฉบับที่ 17) พ.ศ. ๒๕61
(18) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้ วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท (ฉบับที่ 18) พ.ศ. ๒๕61
บรรดาคาสั่ง ประกาศ และระเบียบอื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด ๑
บททั่วไป
---------------------------ส่วนที่ ๑
หลักทั่วไป
--------------------------ข้อ ๔ คาขอจดทะเบียนที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนให้ไม่ได้
(๑) ผู้เริ่มก่อการ กรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้ชาระบัญชีเป็นนิติบุคคล
(๒) ผู้เป็นหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้เริ่มก่อการ กรรมการ หรือผู้ชาระบัญชี มอบอานาจ
ให้ผู้อื่นเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนในคาขอจดทะเบียนหรือเอกสารประกอบ
ข้อ ๕ การแก้ ไข ขี ด ฆ่ า หรือตกเติ ม ค าหรือ ข้ อความในค าขอจดทะเบี ย น รายการจด
ทะเบียน และเอกสารประกอบการจดทะเบียนใดๆ ให้หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้เริ่มก่อการ กรรมการ ผู้ชาระบัญชี ซึ่ง
เป็นผู้ขอจดทะเบียน หรือผู้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าวโดยหนังสือมอบอานาจได้ให้อานาจไว้ เป็นผู้ลง
ลายมือชื่อกากับการแก้ไข ขีดฆ่า หรือตกเติม
การแก้ไข ขีด ฆ่ า หรื อตกเติม ค าหรือ ข้อความในหนั งสื อมอบอ านาจ จะต้อ งให้ ผู้ ม อบ

อานาจที่ลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อกากับการแก้ไข ขีดฆ่า หรือตกเติมนั้น
ข้อ ๖ การส่งคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบระหว่างสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ให้กระทาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือโดยส่งทางไปรษณีย์
ข้อ ๗ คาขอจดทะเบีย นที่ไม่ได้ยื่นภายในเวลาที่กฎหมายกาหนดเพราะมีพฤติการณ์ ที่
จ าเป็ น อั น มิ ได้ เกิ ด จากความผิ ด ของผู้ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งจดทะเบี ย น ถ้ า ผู้ นั้ น มี ห นั งสื อ ขอขยายเวลาโดยแจ้ ง
พฤติการณ์ที่จาเป็นต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พฤติการณ์เช่นว่านั้นสิ้นสุดลง นายทะเบียนอาจ
ขยายเวลาให้อีกไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ขอขยายเวลา
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าควรขยายเวลาเกินกว่าที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องให้
นายทะเบียนกลางพิจารณาสั่งการ
ข้อ ๘ การยื่นขอจดทะเบียนภายหลังเวลาที่กฎหมายกาหนดให้ต้องจดทะเบียนตั้งแต่หนึ่ง
ปีขึ้นไป นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนได้เมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้ทาหนังสือยืนยันว่ามติของที่ประชุมที่ยื่นขอจด
ทะเบียนนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดด้วย
ส่วนที่ ๒
กำรพิจำรณำคำขอจดทะเบียน
----------------------ข้อ ๙ เมื่อมีการยื่นคาขอจดทะเบียน ให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามที่ได้รับมอบหมายสามารถตรวจพิจารณาสั่งการรับจดทะเบียนหรือปฏิเสธการจดทะเบียนได้เองทั้งหมด
คาขอจดทะเบียนมีปัญหาข้อเท็จจริง ปัญหาข้อกฎหมาย หรือมีการคัดค้านการขอจดทะเบียน
นายทะเบียนสามารถตรวจพิจารณาสั่งการรับจดทะเบียนหรือปฏิเสธการจดทะเบียนได้เอง และเมื่อดาเนินการ
แล้วให้รายงานตามแบบรายงานที่กาหนดแนบท้ายระเบียบให้นายทะเบีย นกลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลาง
มอบหมายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้พิจารณาสั่งการ
คาขอจดทะเบียนใดที่นายทะเบียนไม่อาจพิจารณาสั่งการได้ ให้สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
และทาความเห็นแสดงเหตุผล เสนอตามลาดับชั้นถึงนายทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลางมอบหมาย
เพื่อวินิจฉัยสั่งการ
ข้อ ๑๐ ในกรณีคาขอจดทะเบียนใดมิได้ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ แต่นายทะเบียน
เห็นว่าควรรับจดทะเบียนได้ ให้นายทะเบียนดาเนินการตามข้อ ๙ วรรคสามโดยอนุโลม
ข้ อ ๑๑ ในกรณี มี เหตุ ผ ลสมควร การพิ จ ารณาค าขอจดทะเบี ย นนายทะเบี ย นอาจ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องผูกพันเฉพาะอยู่กับคาขอจดทะเบียน
หรือพยานหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นเป็นหลักฐานเท่านั้น
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อานวยการ
กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอานวยความสะดวกทางการค้าผู้อานวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ผู้อานวยการ
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต แล้วแต่กรณี และให้ผู้อนุญาตรายงานตามแบบรายงานที่กาหนดแนบท้าย
ระเบียบให้นายทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลางมอบหมายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต

ส่วนที่ ๓
วิธีปฏิบัติของนำยทะเบียน
--------------------------ข้อ ๑๒ คาขอที่รับจดทะเบียนแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่านายทะเบียนได้จดทะเบียน
ไป โดยมีข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสาคัญไม่ถูกต้องจนเป็นเหตุให้อาจถูกเพิกถอนการจดทะเบียน ให้นายทะเบียนที่
รับจดทะเบียนสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และทาความเห็นเสนอตามลาดับชั้นถึงนายทะเบียนกลางหรือผู้ที่
นายทะเบียนกลางมอบหมายเพื่อขอความเห็นชอบก่อนดาเนินการ
กรณีผิดเล็กน้อยซึ่งไม่ใช่สาระสาคัญ ให้นายทะเบียนแก้ไขหรือเรียกให้ผู้ขอจดทะเบียนมา
ดาเนินการแก้ไข
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากนายทะเบียนที่รับจดทะเบียนไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในสานักงานนั้นหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายทะเบียนที่เป็นหัวหน้าสานักงานเป็นผู้ดาเนินการ
ข้อ ๑๓ ในการพิจารณาคาขอจดทะเบียนบริษัทจากัดที่อยู่ระหว่างการตรวจการงาน ให้
นายทะเบียนพิจารณาคาขอจดทะเบี ยนต่อไปได้ และเมื่อรับจดทะเบียนแล้วให้แ จ้งกองธรรมาภิบาลธุรกิจ
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับจดทะเบียน
ข้อ ๑๔ เมื่อรับจดทะเบียนคาขอจดทะเบียนแล้ว ให้นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายปฏิบัติดังนี้
(๑) บันทึกข้อมูลและภาพคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบเข้าระบบคอมพิวเตอร์
โดยทันที
(๒) ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนและรับรองสาเนาเอกสารจากระบบคอมพิวเตอร์
ข้อ ๑๕ การรับจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร เมื่อดาเนินการตามข้อ ๑๔ แล้ว หากแฟ้ม
ทะเบียนสาหรับจัดเก็บคาขอมิได้อยู่ในความรับผิดชอบ ให้จัดส่งคาขอและเอกสารประกอบนั้นไปยังหน่วยงาน
ที่เก็บรักษาแฟ้มทะเบียนภายในวันทาการถัดจากวันที่รับจดทะเบียน
ข้อ ๑๖ เมื่อได้รับจดทะเบียนย้ายสานักงานแห่งใหญ่ข้ามเขตจังหวัด ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีรับจดทะเบียนในกรุงเทพมหานครให้สานักงานที่รับจดทะเบียนหรือหน่วยงานที่
เก็บรักษาแฟ้มทะเบียนดาเนินการโอนแฟ้มทะเบียนโดยส่งต้ นฉบับคาขอและเอกสารประกอบไปยังสานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทย้ายสานักงานแห่งใหญ่ไปตั้งอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในสามวันทาการ
นับแต่วันที่รับจดทะเบียนหรือวันที่ได้รับคาขอและเอกสารประกอบตามข้อ ๑๕ แล้วแต่กรณี
(๒) กรณีรับ จดทะเบี ยนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให้ดาเนินการโอนแฟ้ม
ทะเบียนโดยส่งต้นฉบับคาขอและเอกสารประกอบไปยังสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทย้ายสานักงานไปตั้งอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในสามวันทาการ นับแต่วันที่รับจดทะเบียน
ข้อ ๑๗ ในกรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทได้จดทะเบี ยนเลิกแล้ว ห้ามมิให้นายทะเบียนรับ
สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือรับจดทะเบียนใด ๆ เว้นแต่จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการจดทะเบียนเลิก
หรือจดทะเบียนเสร็จการชาระบัญชี

ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้วไม่ว่าก่อนหรือหลัง
ระเบียบนี้ใช้บังคับเป็นอันสิ้นสภาพนิติบุคคลลง ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนใด ๆ หรือรับสาเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น
ส่วนที่ ๔
แบบพิมพ์และเอกสำรที่ใช้ในกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท
--------------------------ข้อ ๑๘ คาขอจดทะเบียน รายการจดทะเบียน เอกสารประกอบรายการจดทะเบียน และ
เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ให้ทาตามแบบพิมพ์ที่นายทะเบียนกาหนดรูปแบบ
แนบท้ายระเบียบ
การยื่นคาขอจดทะเบียนให้ยื่นคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบจานวนหนึ่งชุดตาม
ประเภทการจดทะเบียนแนบท้ายระเบียบนี้
รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ที่จะจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนจะจัดพิมพ์ขึ้นโดยใช้แบบ ว.
หรือใช้แบบ ว.๑ - แบบ ว.๕ แบบใดแบบหนึ่งที่กาหนดไว้แนบท้ายระเบียบนี้ก็ได้ แต่จะเพิ่มเติม หรือแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงคาหรือข้อความในแบบ ว.๑ - แบบ ว.๕ ไม่ได้ หากประสงค์จะกาหนดรายละเอียดวัตถุที่
ประสงค์เพิ่มเติม หรือแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคาหรือข้อความให้แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในแบบ ว.๑ - แบบ
ว.๕ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องจัดพิมพ์ขึ้นโดยใช้แบบ ว.
ข้อ ๑๙ การกรอกข้อ ความในแบบพิ ม พ์ ค าขอจดทะเบี ย นและเอกสารที่ ใช้ ในการจด
ทะเบียน ให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อ ๒๐ เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้จัดทาคาแปลเป็น
ภาษาไทยและให้ผู้แปลรับรองความถูกต้องของคาแปลตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ข้อ ๒๑ สาเนาเอกสารที่ยื่นต่อนายทะเบียนต้องชัดเจนและต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่าง
น้ อยหนึ่ งคนลงลายมื อชื่ อรับ รองความถูก ต้อง เว้น แต่ส าเนาบัต รประจาตั วหรือ หลั กฐานการเป็ น หุ้ น ส่ ว น
ผู้เริ่มก่อการ กรรมการ หรือผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือหลักฐานดังกล่าวหรือ
ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ข้อ ๒๒ ในการติดต่อราชการเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ให้หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้เริ่มก่อการ
กรรมการ ผู้ชาระบัญชี ผู้รับมอบอานาจ หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นแสดงบัตรประจาตัวต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ
ทุกครั้ง
บั ต รประจ าตัว ให้ ห มายถึง บั ตรประจาตั วประชาชน บั ตรประจาตั ว ข้าราชการ บั ต ร
ประจาตัวพนักงานองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง เอกสารใช้
แทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นที่ใช้แทนเอกสารดังกล่าวได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ หลักฐานข้างต้นต้องเป็น
หลักฐานที่ยังไม่หมดอายุ
สาหรับผู้เยาว์ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้แสดงบัตรประจาตัวนักเรียน
ที่ยังไม่หมดอายุและสาเนาทะเบียนบ้าน

ข้อ ๒๓ การติดต่อราชการด้วยตนเองหรือทาเป็นหนังสือเกี่ยวกับการจดทะเบียน การ
คัดค้านการจดทะเบี ยน การอุทธรณ์คาสั่งนายทะเบียน การขอให้ เพิกถอนการจดทะเบียน หรือการชี้แจง
เพิ่มเติม ให้กระทาโดยผู้ขอจดทะเบียน ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้ชาระบัญชี หรือผู้มี
อานาจทาการแทนนิติบุคคล หรือคู่กรณี
ในกรณีบุคคลดังกล่าวมอบอานาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ติดต่อหรือเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือ ให้ส่ง
หนังสือมอบอานาจด้วย
ส่วนที่ ๕
กำรจองชื่อนิติบุคคล กำรขอจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท
----------------------ข้อ ๒๔ การจองชื่อนิติบุคคลเพื่อขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ให้ผู้เป็นหุ้นส่วน
ผู้เริ่มก่อการ หรือกรรมการ เป็นผู้ขอจองชื่อ
สาหรับกรณีการยื่นคาขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทพร้อมกัน
ภายในวันเดียวกันจะให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ขอจองชื่อก็ได้
ข้อ ๒๕1 ในการจองชื่อนิติบุคคล ให้ดาเนินการตรวจสอบชื่อที่ขอจองและจองชื่อผ่าน
ระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติทางหน้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยพิมพ์ชื่อที่ขอจองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งชื่อ
ภาษาอังกฤษต้องมีความหมายหรือมีเสียงเรียกขานตรงกับชื่อภาษาไทย
กรณีต้องการขอใช้ชื่อภาษาต่างประเทศอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ ให้แนบแบบขอใช้ชื่อ
นิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศยื่นประกอบคาขอจดทะเบียนด้วย
ข้อ ๒๖2 ชื่อนิติบุคคลที่จองได้แล้ว จะใช้จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทก็ได้ โดยให้ผู้ขอจองชื่อสั่งพิมพ์ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคล เพื่อใช้ประกอบคาขอจดทะเบียน
ทั้งนี้ ชื่อนิติบุคคลที่จองได้แล้วต้องจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่จองชื่อได้ หาก
วันครบกาหนดสามสิบวันเป็นวันหยุดทาการให้นับวันเริ่มทาการใหม่วันแรกเป็นวันครบกาหนดสามสิบวัน
ข้อ 27 3 การขอจดทะเบียนห้างหุ้ นส่วนหรือบริษัทที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ ยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นที่ ส่ ว นจดทะเบี ย นกลาง หรือส านั กงานพั ฒ นาธุรกิจ การค้าเขต
แห่งใดแห่งหนึ่ง ยกเว้นการขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการหลักทรัพย์
ให้ยื่นคาขอจดทะเบียนที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง
การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่น
คาขอจดทะเบียนที่สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดซึ่งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นมีสานักงานแห่งใหญ่
ตั้งอยู่
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แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564

แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษทั (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
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แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

ส่วนที่ ๖
กำรจองชื่อนิติบุคคล กำรขอจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัททำงอินเทอร์เน็ต
----------------------ข้อ ๒๘4 (ยกเลิก)
ข้อ ๒๙5 (ยกเลิก)
ส่วนที่ ๗
กำรขอหนังสือรับรองข้อควำมในทะเบียน
หรือกำรขอตรวจ ขอสำเนำหรือขอให้ถ่ำยเอกสำรพร้อมทั้งคำรับรอง
----------------------ข้อ ๓๐ การขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน หรือการขอตรวจ ขอสาเนาหรือขอให้
ถ่ายเอกสารพร้อมทั้งคารับรองคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้วหรือ
เอกสารอื่นที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ ให้ผู้ขอยื่นคาขอตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนดและ
ชาระค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
สารบัญจากแฟ้มทะเบียนจะให้บริการได้เฉพาะการขอตรวจเอกสาร
ข้อ ๓๑ หนังสือรับรองข้อความในทะเบียน ให้หมายความรวมถึงหนังสือรับรองช่วงด้ว ย
ทั้งนี้ แบบหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบ
หนังสือรับรองช่วง หมายถึง หนังสือรับรองรายการทางทะเบียนรายการใดรายการหนึ่ง
หรือหลายรายการในแต่ละช่วงเวลาที่รับจดทะเบียน
ผู้ที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองช่วง ให้แจ้งช่วงเวลาที่จะขอไว้ในคาขอ หากผู้ขอไม่ทราบ
ช่วงเวลาที่จะขอ ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนที่จะต้องให้บริการในการตรวจค้นเอกสาร
การออกหนั ง สื อ รั บ รองช่ ว ง รายการใดรายการหนึ่ ง หากมี ห ลายช่ ว งให้ เรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมแต่ละรายการช่วงละสี่สิบบาท
การขอหนังสือรับรองช่วง ให้ยื่นคาขอได้ที่สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัททั่วราชอาณาจักร
ข้อ ๓๒ ในการขอสาเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสารพร้อมทั้งคารับรองให้ผู้ขอแจ้งไว้ในคาขอว่า
จะขอสาเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสารฉบับใด หากผู้ขอไม่ทราบให้ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนที่
จะต้องให้บริการในการตรวจค้นเอกสาร
ห้ามมิให้ออกสาเนาเอกสารพร้อมทั้งคารับรองสาเนาเอกสารที่ นายทะเบียนเก็บรักษาไว้
เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานองค์การ
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว สาเนาหนังสือเดินทาง สาเนาเอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทางสาเนาใบรับคาขอมีบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาเอกสารที่ใช้แทนบัตรประจาตัว สาเนา
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หลักฐานแสดงการเป็นผู้รับ รองลายมือชื่อ สาเนาทะเบียนบ้าน เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
เจ้าของข้อมูลหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข้อ ๓๓ ห้ามมิให้ตรวจหรือคัดสาเนาคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบซึ่งนายทะเบียน
ยังมิได้รับจดทะเบียน เว้นแต่จะมีคาสั่งศาลหรือได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอานวย
ความสะดวกทางการค้า ผู้อานวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
ผู้อานวยการกองทะเบียนธุรกิจ หรือผู้อานวยการกองข้อมูลธุรกิจ แล้วแต่กรณี
บุคคลที่จะได้รับอนุญาตให้ตรวจหรือคัดสาเนาเอกสารตามวรรคหนึ่งได้โดยไม่มีคาสั่งศาล
จะต้องเป็นผู้ขอจดทะเบียน ผู้คัดค้านการจดทะเบียน หรือผู้มีส่วนได้เสียจากคาสั่งของนายทะเบียน หรือผู้ซึ่ง
ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาของนายทะเบียนเนื่องจากสิทธิของบุคคลนั้นจะถูกกระทบกระเทือนจาก
คาสั่งของนายทะเบียน หรือผู้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าวโดยส่งหนังสือมอบอานาจที่มี การระบุเอกสารที่
จะตรวจและคัดสาเนาให้ชัดเจน
ความข้อนี้มิให้ใช้บังคับกับการขอตรวจเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหรือชาระค่าธรรมเนียมซึ่ง
กระทาเป็นปกติในการขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
ข้ อ ๓๔ การรั บ รองส าเนาเอกสารของห้ า งหุ้ น ส่ ว นและบริ ษั ท ที่ สั่ ง พิ ม พ์ ด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อรับรองโดยมีข้อความดังนี้

การรั บ รองส าเนาบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น งบการเงิ น ของบริ ษั ท ที่ สั่ ง พิ ม พ์ ด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อรับรองโดยมีข้อความดังนี้

กรณีข้างต้นไม่ใช้บั งคับแก่การรับรองสาเนางบการเงินของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจากัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย หรือกิจการ

ร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
ในกรณีไม่สามารถสั่งพิมพ์เอกสารจากระบบคอมพิวเตอร์ ให้ประทับตราซึ่งมีข้อความตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ข้อ ๓๕ เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งหรือแก้ไขเพิ่มเติมชื่อของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ให้ นาย
ทะเบียนออกใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนให้และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้วยทุกครั้ง
การขอใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนแล้ว บุคคลที่จะขอใบสาคัญได้
จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้เป็นหุ้นส่ วน หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้รับมอบอานาจจาก
บุคคลดังกล่าวโดยส่งหนังสือมอบอานาจ โดยยื่นคาขอตามแบบพิมพ์ที่นายทะเบียนกาหนด
การขอใบส าคั ญ แสดงการจดทะเบี ย นของห้ า งหุ้ น ส่ ว นหรื อ บริ ษั ท ให้ ยื่ น ค าขอได้ ที่
สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัททั่วราชอาณาจักร
ข้อ ๓๖ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน หรือการขอ
ตรวจ ขอสาเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสารพร้อมทั้งคารับรองของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทซึ่งมีสานักงานแห่งใหญ่
ตั้งอยู่นอกเขตจังหวัดในอัตราเดียวกันกับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด ไม่ว่าจะให้บริการโดย
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail)
ส่วนที่ ๘
กำรขอหนังสือรับรองข้อควำมในทะเบียน
หรือกำรขอตรวจ ขอสำเนำหรือขอให้ถ่ำยเอกสำรพร้อมทั้งคำรับรองทำงอินเทอร์เน็ต
----------------------ข้อ ๓๗ การขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน หรือการขอตรวจ ขอสาเนาหรือขอให้
ถ่ายเอกสารพร้อมทั้งคารับรองคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว หรือ
เอกสารอื่นที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรืองบการเงินของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
สามารถยื่นคาขอทางอินเทอร์เน็ตได้โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เข้าเว็บไซต์ www.dbd.go.th แล้วเลือกรายการขอหนังสือรับรอง/คัดสาเนา/ขอถ่าย
เอกสาร จากหัวข้อ e-Service
(๒) แจ้งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าสู่ระบบ หากยังไม่มีให้
ลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่
(๓) เลือกใช้บริการตามขั้นตอนข้อแนะนาการใช้บริการในระบบ
(๔ ) เลื อ ก ช า ร ะ ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม แ ล ะ ค่ า บ ริ ก า ร ต า ม ที่ ก า ห น ด ไว้ ใน ร ะ บ บ
เมื่ อ มี ก ารขอตามวรรคหนึ่ ง ให้ น ายทะเบี ย นสั่ ง พิ ม พ์ (Print out) ค าขอจากระบบ
คอมพิวเตอร์และให้ถือว่าคาขอที่สั่งพิมพ์นั้นเป็นคาขอหนังสือรับรอง ขอตรวจ ขอสาเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสาร
พร้อมทั้งคารับรอง แล้วแต่กรณี

ส่วนที่ ๙
ชื่อห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท
----------------------ข้อ 386 ชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจะต้องไม่มีคาหรือข้อความใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) พระนามของพระเจ้าแผ่นดิน พระมเหสี รัชทายาท หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชวงศ์ปัจจุบัน
เว้นแต่จะได้รับพระบรมราชานุญาต
(2) ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานหรือองค์การของรัฐ
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้อง
(3) ชื่อประเทศ กรณีใช้ชื่อประเทศเป็นส่วนหนึ่งของชื่อให้ระบุไว้ในวงเล็บท้ายชื่อ
(4) ชื่อที่อาจก่อให้เกิดสาคัญผิดว่ารัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานหรือองค์การของรัฐทั้งของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นเจ้าของ
หรือผู้ดาเนินการ
(5) ชื่อซึ่งมีคาว่า “บริษัทมหาชนจากัด” “บริษัทจากัด (มหาชน)” “บมจ” “สมาคมการค้า”
หรือ “หอการค้า” หรือชื่อที่คล้ายกันหรือเรียกขานคล้ายกับคาเช่นว่านั้น
(6) ชื่อภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีความหมายหรือทาให้เข้าใจได้ว่าประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจข้อมูลเครดิต ธุรกิจขายตรง
ธุรกิจตลาดแบบตรง หรือชื่อที่มีคาใดคาหนึ่งที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้และที่จะกาหนดขึ้นในภายหลังประกอบ
ชื่อ เว้นแต่จะได้แสดงหลักฐานความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
คาว่า “โรงเรียน” “สถาบัน” “วิทยาลัย” “มหาวิทยาลัย” หรือคาในภาษาต่างประเทศที่
มีความหมายอย่างเดียวกัน เว้นแต่จะได้แสดงหลักฐานความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้จากส่ว น
ราชการที่เกี่ยวข้อง
(7) ชื่อที่เหมือน หรือมีเสียงเรียกขานตรงกันกับชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่จดทะเบียนไว้
ก่อนแล้วซึ่งอาจทาให้เกิดความหลงผิดได้ เว้นแต่ ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อหรือได้จดทะเบียน
เสร็จการชาระบัญชีแล้ว
(8) ชื่อที่เหมือน หรือมีเสียงเรียกขานตรงกับชื่อในหนังสือบริคณห์สนธิที่ได้จดทะเบียนไว้
ก่อนแล้ ว ซึ่งอาจทาให้ เกิดความหลงผิ ดได้ เว้นแต่ ปรากฏข้อความว่าผู้ เริ่มก่อการทุ กคนตกลงให้ ห นังสื อ
บริคณห์สนธิฉบับนั้นสิ้นผล และไม่มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายในสิบปีนับแต่วันที่จดทะเบียนหนังสือ
บริคณห์สนธิ
(9) ชื่อที่เหมือน หรือมีเสียงเรียกขานตรงกับชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจากัดที่นายทะเบียน
ขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว เว้นแต่จะพ้นเวลาสิบปีนับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อ
(10) ชื่อซึ่งมีเครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือตัวเลขโรมัน
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(11) ชื่อ คา หรือข้อความที่ไม่สามารถใช้เป็นชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัทตามที่แนบท้ายระเบียบนี้
(12) ชื่อที่มีคาว่า “คอร์ป” “(Corp)” หรือ “คอร์ปอเรชั่น” "(Corporation)” เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ
เว้นแต่นาไปจดทะเบียนเป็นประเภทบริษัท
(13) ชื่อที่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
(14) ชื่อที่ใช้ภาษาต่างประเทศมีความหมาย หรือเสียงเรียกขานไม่ตรงกับชื่อภาษาไทย
กรณีห้า งหุ้น ส่ว นหรือ บริษัท ใช้ชื่อ ซึ่งพ้อ งกับ ชื่อ ในหนัง สือ บริค ณห์ส นธิฉ บับ อื่น ซึ่ง ได้
จดทะเบียนไว้แล้ว หรือพ้องกับชื่อห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทอื่นซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือคล้ายคลึงกับชื่อเช่นว่านั้น
จนอาจทาให้เกิดความหลงผิดได้ จะต้องรับผิดชอบในการใช้ชื่อดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตามมาตรา 18 มาตรา 67 และมาตรา 1115
ข้อ ๓๙ ชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจะต้องมีคาแสดง
ประเภทนิติบุคคลตามประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙
ส่วนที่ ๑๐
ตรำของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท
----------------------ข้อ ๔๐ ตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องหมายตรามหาจักรีบรมราชวงศ์
(๒) พระบรมราชาภิ ไธย พระปรมาภิ ไ ธยย่ อ ของพระมหากษั ต ริ ย์ ทุ ก รั ช กาล และ
พระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระอัครมเหสีหรือสมเด็จพระยุพราช
(๓) พระบรมราชสัญลักษณ์ และพระราชสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัคร
มเหสี และสมเด็จพระยุพราช
(๔) พระมหามงกุฎ มงกุฎขัตติยราชนารี หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่นใดที่ใกล้เคียงกับ
มงกุฎ
(๕) ฉัตรต่าง ๆ อันเป็นลักษณะของเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ
(๖) ตราแผ่นดิน ตราราชการ ตราครุฑพ่าห์ ธงหลวง ธงชาติ หรือธงราชการ เว้นแต่จะ
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
(๗) พระราชลัญจกร และลัญจกรในราชการ
(๘) เครื่องหมายกาชาด ชื่อกาชาด กาเจนีวา เครื่องหมายราชการหรือเครื่องหมายใด ๆ ที่
ขัดต่อรัฐประศาสโนบายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๙) เครื่องหมายที่ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศขอ
สงวนไว้
(๑๐) สัญลักษณ์ประจาชาติไทย ได้แก่ ช้างไทย ดอกราชพฤกษ์ และศาลาไทย

ข้อ ๔๑ ตราจะมีชื่อห้ างหุ้ นส่ ว นหรือบริษั ทหรือไม่ก็ได้ หากตรามี ชื่อห้ างหุ้ น ส่ วนหรือ
บริษัทชื่อในตรานั้นต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนหรือตรงกับชื่อภาษาต่างประเทศที่ขอใช้ และต้อง
มีคาแสดงประเภทของนิติบุคคลด้วย
ในกรณีนายทะเบียนรับจดทะเบียนตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีลักษณะเป็นตราดุน
หรือตรานูน ให้นายทะเบียนใช้ดินสอดาระบายตราดุนหรือตรานูนให้ปรากฏเป็นรูปรอยและหมายเหตุข้างรูป
รอยตรานั้นว่า “ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนี้จดทะเบียนตราเป็นตราดุนหรือตรานูน” ก่อนบันทึกเข้าระบบคอมพิวเตอร์
ข้อ ๔๒ การจดทะเบียนตรามากกว่าหนึ่งดวง จะต้องจดทะเบียนไว้ในรายการอย่างอื่นซึ่ง
เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบเพื่อระบุให้ชัดเจนว่าตราดวงใดใช้ในกรณีใดด้วย
ข้อ ๔๓ บริษัทจากัดจะขอจดทะเบียนตราหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่อานาจกรรมการกาหนดให้
ประทับตราก็ต้องจดทะเบียนตราด้วย
ส่วนที่ ๑๑
วัตถุที่ประสงค์ของห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท
----------------------ข้อ ๔๔7 วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีล ธรรมอันดีของประชาชน หรือขัดต่อ
รัฐประศาสโนบาย
(๒) ใช้คาหรือข้อความที่มีความหมายไม่ชัดเจน หรือไม่กาหนดขอบเขตให้ชัดเจนแน่นอน
(๓) ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(4) กิจการแชร์
(5) ธุรกิ จหลั กทรั พย์ ธุ รกิ จข้ อมู ลเครดิ ต ธุรกิ จจั ดหางาน กิ จการซื้ อขายสิ นค้ าล่ วงหน้ า
(คอมโมดิตี้) กิจการไปรษณีย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(6) กิ จ การนายหน้ า ประกั น ภั ย เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(7) ธุรกิจขายตรง หรือธุรกิจตลาดแบบตรง เว้นแต่จะได้รับการจดทะเบียนให้ประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(๘) กิ จ การนายหน้ า ตั ว แทน และตั ว แทนค้ า ต่ า งในธุ รกิ จ ต่ า งๆ เว้น แต่ จ ะได้ ร ะบุ ว่ า
ยกเว้นกิจการประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
(9) กิจการเกี่ยวกับการรับจานองทรัพย์สิน เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งว่า “โดยมิได้รับ
ฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น”
(๑ 0 ) กิ จก ารซื้ อขายแล กเป ลี่ ยน เงิ น ตราต่ า งป ระเท ศ ก าร ศึ กษ า โรงเรี ย น
สถาบันการศึกษา เว้นแต่จะได้ระบุข้อความว่า “เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว”
7 แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

(11) กิจ การคลังสิ นค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้ องเย็น เว้นแต่จะได้ระบุข้อความว่า
“ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว”
ส่วนที่ ๑๒
กำรลงทุนด้วยแรงงำน
----------------------ข้อ ๔๕ หุ้นส่วนจาพวกจากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัดจะลงทุนด้วยแรงงานไม่ได้
ข้อ ๔๖ แรงงานที่จะนามาตีราคาเป็นทุนจดทะเบียนในห้างหุ้นส่วนจะเป็นแรงงานที่ได้
กระทาไปแล้วหรือกระทาภายหลังการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนก็ได้
แรงงานที่จะนามาตีราคาเป็นค่าหุ้นในบริษัทต้องเป็นแรงงานที่ได้กระทาไปแล้ว
ส่วนที่ ๑๓
กำรลงลำยมือชื่อในคำขอจดทะเบียนและเอกสำรประกอบ
----------------------ข้อ ๔๗ การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อ
การ กรรมการ หรือผู้ชาระบัญชี ต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
ข้อ ๔๘ การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียน กระทาได้ตามวิธี ดังนี้
(๑) การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร กระทาได้โดย
(๑.๑) ลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน หรือ
(๑.๒) ลงลายมื อชื่อต่อหน้าพนักงานฝ่ ายปกครอง ตารวจชั้นผู้ ใหญ่ ซึ่งประจาอยู่ใน
ท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลาเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกาหนด
การลงลายมือชื่ อต่อหน้านายทะเบียน ผู้ลงลายมือชื่อต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อนาย
ทะเบียนเพื่อตรวจสอบ และให้นายทะเบียนบันทึกข้อความ “ได้เห็นต้นฉบับแล้ว” ในสาเนาบัตรประจาตัวแล้ว
ลงลายมือชื่อกากับไว้เป็นหลักฐาน
(๒) การลงลายมื อ ชื่อ ในค าขอจดทะเบี ย นในต่ างประเทศ ผู้ ขอจดทะเบี ยนจะต้อ งลง
ลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้
(๒.๑) เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี อ านาจของสถานทู ต ไทยหรื อ สถานกงสุ ล ไทย หรื อ หั ว หน้ า
สานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับผิดชอบการดาเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ทาการแทนบุคคลดังกล่าว หรือ
(๒.๒) บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น
(๒.๓) บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็น
ลายมือชื่อผู้นั้นจริง
การลงลายมือชื่อตามวิธีข้างต้น ให้ถือว่าลายมือชื่อนั้นเป็นลายมือชื่อที่ถูกต้องและนาย
ทะเบียนไม่ต้องตรวจสอบลายมือชื่อนั้นอีก

ส่วนที่ ๑๔
กำรรับจดทะเบียนผู้เยำว์เข้ำเป็นหุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อกำร กรรมกำร หรือผู้ชำระบัญชี
ของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท
--------------------------ข้อ ๔๙ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนผู้เยาว์เข้าเป็นหุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ กรรมการ หรือ
ผู้ชาระบัญชีของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทได้ เมื่อปรากฏว่า
(๑) ผู้เยาว์มีอายุไม่น้อยกว่าสิบสองปี
(๒) ผู้เยาว์ได้ลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียน หรือเอกสารประกอบด้วยตนเอง
ในกรณีผู้เยาว์เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนโดยการรับมรดก ให้นายทะเบียนรับจด
ทะเบียนเมื่อปรากฏว่า
(๑) ผู้เยาว์ได้ลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียน หรือเอกสารประกอบด้วยตนเอง หรือ
(๒) ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ากว่าสิบสองปีโดยมีผู้แทนโดยชอบธรรมลงลายมือชื่อแทนในคาขอจด
ทะเบียน หรือเอกสารประกอบ
ส่วนที่ ๑๕
กำรนับระยะเวลำตำมกฎหมำย
--------------------------ข้อ ๕๐ การนับระยะเวลาส่งคาบอกกล่าวเรียกประชุมตั้งบริษัทตามมาตรา ๑๑๐๗ ให้เริ่ม
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งคาบอกกล่าวเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวัน
สิ้นสุดแห่งกาหนดระยะเวลานั้น
การนั บ ระยะเวลาส่งคาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้ นตามมาตรา ๑๑๗๕ ให้ เริ่ม
นับตั้งแต่ วันถัดจากวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือวันที่ส่งคาบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับซึ่งเป็น
วันที่ดาเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งกาหนด
ระยะเวลานั้น
วันที่ส่งคาบอกกล่าวตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ถือเอาวันที่ลงในคาบอกกล่าว
เว้นแต่จะมีหลักฐานปรากฏแก่นายทะเบียนเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๕๑ การนับระยะเวลายื่นคาขอจดทะเบียนดังต่อไปนี้ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ที่
ประชุมได้มีการลงมติหรือมติพิเศษ หรือวันถัดจากวันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา และให้
ยื่นคาขอจดทะเบียนภายในวันสุดท้ายแห่งกาหนดระยะเวลานั้น
(๑) คาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ตามมาตรา ๑๐๖๔/๒ หรือมาตรา ๑๐๗๘/๒
(๒) คาขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ตามมาตรา ๑๑๑๒
(๓) คาขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามมาตรา ๑๑๔๖
(๔) คาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท ตามมาตรา ๑๑๕๗

(๕) คาขอจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน ลดทุน หรือควบบริษัท ตามมาตรา ๑๒๒๘ หรือ
มาตรา ๑๒๓๙
(๖) คาขอจดทะเบียนควบบริษัท ตามมาตรา ๑๒๔๑
(๗) คาขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนและบริษัท ตามมาตรา ๑๒๕๔
(๘) คาขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมผู้ชาระบัญชีและอานาจของผู้ชาระบัญชีห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัท ตามมาตรา ๑๒๕๘ หรือมาตรา ๑๒๖๒
(๙) คาขอจดทะเบียนเสร็จการชาระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ตามมาตรา ๑๒๗๐
ข้อ ๕๒ การนับระยะเวลายื่นคาขอจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจากัดเป็นบริษัทตาม
มาตรา ๑๒๔๖/๔ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ดาเนินการตามมาตรา ๑๒๔๖/๓ ครบถ้วนแล้วเป็นวันแรก
แห่งระยะเวลา และให้ยื่นคาขอจดทะเบียนภายในวันสุดท้ายแห่งกาหนดระยะเวลานั้น
ข้อ ๕๓ รายงานการชาระบัญชีของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามมาตรา ๑๒๖๗ ฉบับแรกให้
เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เลิกกันเป็นวันแรกแห่งระยะเวลาของรายงาน และรายงานการชาระบัญชีฉบับ
ต่อไปให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายตามที่ปรากฏในรายงานการชาระบัญชีฉบับก่อนเป็นวันแรกแห่ ง
ระยะเวลาของรายงานฉบับหลัง
ข้อ ๕๔ การส่งสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา ๑๑๓๙ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันที่มีการประชุมเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา และให้ส่งภายในวันสุดท้ายแห่งกาหนดระยะเวลานั้น
ข้อ ๕๕ การส่งสาเนางบดุลของบริษัทตามมาตรา ๑๑๙๙ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ที่
ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลนั้นเป็นวันแรกแห่งระยะเวลาและให้ส่งภายในวันสุดท้ายแห่งกาหนดระยะเวลานั้น
ข้อ ๕๖ หากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันหยุดทาการ ให้นับวันทาการถัดจากวันหยุด
เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลานั้น
ข้อ ๕๗ การนับระยะเวลาคัดค้านการลดทุน ควบบริษัท และแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจากัดเป็นบริษัทจากัด ตามมาตรา ๑๒๒๖ มาตรา ๑๒๔๐ หรือมาตรา ๑๒๔๖/๑(๒)
ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือวันที่ส่งคาบอกกล่าวไปยังบรรดาผู้ซึ่งบริษัท
หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นรู้ ว่ า เป็ น เจ้ า หนี้ ซึ่ ง เป็ น วั น ที่ ด าเนิ น การหลั ง สุ ด เป็ น วั น แรกแห่ ง ระยะเวลาคั ด ค้ า น
การนับระยะเวลาคัดค้านการควบห้างหุ้นส่วนตามมาตรา ๑๐๗๔ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัด
จากวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ครั้งสุดท้ายหรือวันที่ส่งคาบอกกล่าวไปยังบรรดาผู้ซึ่งห้างหุ้นส่วนรู้ว่า
เป็นเจ้าหนี้ซึ่งเป็นวันที่ดาเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลาคัดค้าน

หมวด ๒
ห้ำงหุ้นส่วน
----------------------ส่วนที่ ๑
กำรจดทะเบียนจัดตั้งห้ำงหุ้นส่วน
----------------------ข้อ ๕๘ ห้ างหุ้ น ส่ ว นสามั ญ นิ ติบุ ค คล ห้ างหุ้ นส่ ว นจากัด บริษั ท จากัด จะเป็ น หุ้ น ส่ ว น
จาพวกจากัดความรับผิดหรือจาพวกไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนก็ได้
ห้ามมิให้บริษัทมหาชนจากัดเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนจาพวกไม่
จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด
ส่วนที่ ๒
กำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมห้ำงหุ้นส่วน
----------------------ข้อ ๕๙ ให้นาความในข้อ ๕๘ มาใช้บังคับแก่การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วนโดยอนุโลม
ข้อ ๖๐ คาขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน ต้องลงลายมือชื่อโดยหุ้นส่วนผู้จัดการ
ตามที่จดทะเบียนไว้เดิม
คาขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีหนังสือคัดค้านการขอจดทะเบียนของผู้เป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ มีส่ วนได้เสีย หรือผู้ รับ มอบอานาจจากบุคคลดังกล่ าวโดยส่ งหนังสื อมอบอานาจ และคาคัดค้านนั้ น
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ขอจดทะเบียน ให้นายทะเบียนเรียกสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้เป็น
หุ้นส่วนทุกคนเป็นเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนด้วย
ข้อ ๖๑ ในกรณีที่หุ้นส่วนผู้จัดการตามที่จดทะเบียนไว้เดิมมิได้ลงลายมือชื่อในคาขอจด
ทะเบียนเนื่องจากออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ให้หุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อในคาขอจดทะเบียน ทั้งนี้จะต้องส่งสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเป็น
เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
ข้อ ๖๒ ในกรณีที่หุ้นส่วนผู้จัดการตามที่จดทะเบียนไว้เดิมมิได้ลงลายมือชื่อในคาขอจด
ทะเบี ย นเนื่ อ งจากถึงแก่ กรรม ให้ หุ้ น ส่ ว นผู้ จัด การซึ่ งได้ รับ การแต่ งตั้ งใหม่ เป็ น ผู้ ล งลายมือ ชื่ อ ในคาขอจด
ทะเบียน ทั้งนี้จะต้องส่งสัญญาหุ้ น ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งผู้จัดการมรดกในฐานะเป็นผู้แทนทายาทของผู้เป็น
หุ้นส่วนที่ถึงแก่กรรม และผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนลงลายมือชื่อครบถ้วนเป็นเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
และให้ส่งสาเนาหลักฐานการเป็นผู้จัดการมรดกด้วย

ส่วนที่ ๓
กำรจดทะเบียนแปรสภำพห้ำงหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
--------------------------ข้อ ๖๓ ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจากัดหาก
ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนไม่ได้แจ้งความยินยอมต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุก คนให้
ความยินยอมที่จะให้แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจากัด
การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความ
ยินยอมเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา
การแจ้งความยินยอมให้ทาเป็นหนังสือโดยแนบสาเนาหลักฐานที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้
ความยินยอมซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการรับรองความถูกต้องด้วย
ข้อ ๖๔ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจากัดที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งความยินยอมต่อนายทะเบียนที่ กองข้อมูลธุรกิจ หรือส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง หรือ
สานักงานพัฒ นาธุรกิจการค้าเขตแห่งใดแห่งหนึ่ง สาหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจากัดที่มี
สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้แจ้งความยินยอมต่อนายทะเบียนที่สานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทจังหวัดซึ่งห้างหุ้นส่วนนั้นมีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
ให้นายทะเบียนลงทะเบียนรับหนังสือแจ้งความยินยอมพร้อมสาเนาหลักฐาน และหมายเหตุ
การแจ้งความยินยอมในสารบัญทะเบียน รวมทั้งบันทึกข้อมูลและภาพเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยทันทีและ
จัดเก็บหลักฐานการแจ้งความยินยอมข้างต้นในแฟ้มทะเบียนของห้างหุ้นส่วน กรณีที่รับแจ้งในกรุงเทพมหานคร
และสานักงานที่รับแจ้งมิได้รับผิด ชอบในการเก็บรักษาแฟ้มทะเบียนของห้างหุ้นส่วน ให้ส่งหนังสือแจ้งไปยัง
หน่วยงานที่เก็บรักษาแฟ้มเพื่อจัดเก็บ
ข้อ ๖๕ ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนคาขอจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็น
บริษัทจากัดในกรณีที่การให้ความยินยอมและดาเนินการต่าง ๆ ตามมาตรา ๑๒๔๖/๒ ไม่มีผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้เข้าประชุมไม่ได้ให้ความเห็นชอบทุกคน เว้นแต่จะมีสัญญา
ของผู้เป็นหุ้นส่วนกาหนดในเรื่องการออกเสียงลงมติไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๖๖ การจัดทาหนังสือบริคณห์สนธิประกอบการจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็น
บริษัทจากัด ให้ระบุวันที่จัดทาเป็นวันเดียวกับวันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ประชุมเพื่อแปรสภาพตามมาตรา ๑๒๔๖/๒
โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เริ่มก่อการและพยาน
ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนคาขอจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท
จากัดที่มีรายการชื่อบริ ษัทจากัด สานักงานของบริษัท วัตถุที่ประสงค์ ทุนของบริษัท ผู้ถือหุ้นและส่วนลงหุ้น
ของแต่ละคนต่างไปจากที่ห้างหุ้นส่วนได้จดทะเบียนไว้
ข้อ ๖๗ ในการรับจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจากัด ให้ออกเลขทะเบียน
บริษัทจากัดโดยไม่ต้องออกเลขทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ ๖๘ เมื่อได้รับจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจากัดแล้ว ให้ดาเนินการ

ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ น ายทะเบี ย นที่ รับ จดทะเบี ย นหมายเหตุ ในสารบั ญ แฟ้ มทะเบี ย นและในระบบ
คอมพิว เตอร์ ของห้ างหุ้ น ส่ ว นที่แปรสภาพว่า “ห้ างหุ้ น ส่ว นนี้ห มดสภาพการเป็ นห้ างหุ้ นส่ วนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท............จากัด ทะเบียนเลขที่........... เมื่อวันที่
...........” และหมายเหตุในสารบัญแฟ้มทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทจากัดที่ได้แปรสภาพมาจาก
ห้างหุ้นส่วนว่า “บริษัทจากัดนี้จดทะเบียนแปรสภาพมาจากห้างหุ้นส่วน...........ทะเบียนเลขที่...........” และให้
บันทึกข้อมูลและภาพ คาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยทันที
(๒) กรณีรับจดทะเบียนในกรุงเทพมหานครและสานักงานที่รับจดทะเบียนมิได้รับผิดชอบ
ในการเก็บรักษาแฟ้มทะเบียนห้างหุ้นส่วนที่แปรสภาพแล้ว ให้แจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเก็บรักษา
แฟ้มทะเบียนห้างหุ้นส่วนที่แปรสภาพ หมายเหตุข้อความในสารบัญแฟ้มของห้างหุ้นส่วนที่แปรสภาพ
หมวด ๓
บริษัทจำกัด
-------------------------ส่วนที่ ๑
กำรจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
--------------------------ข้อ ๖๙ การขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องให้ผู้เริ่มก่อการคนใดคนหนึ่งลง
ลายมือชื่อเป็นผู้ขอจดทะเบียนในคาขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียน
กรณีคาขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิซึ่งนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว ถ้าหนังสือ
บริคณห์สนธิปรากฏข้อความว่าผู้เริ่มก่อการทุกคนตกลงให้หนังสือบริคณห์สนธิฉบับนั้นสิ้นผลหากไม่ได้จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทภายในสิบปีนับแต่วันที่จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนใด ๆ
เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
ส่วนที่ ๒
กำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ก่อนกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด
--------------------------ข้อ ๗๐ การขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษั ท จ ากั ด ต้ องส่ งหลั กฐานการให้ ความยิน ยอมของผู้ เริ่มก่ อการทุ ก คนประกอบค าขอจดทะเบี ยนด้ ว ย
การขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด
จะต้องให้ผู้เริ่มก่อการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อเป็นผู้ขอจดทะเบียนในคาขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียน
ข้อ ๗๑ การขอจดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้เริ่มก่อการก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด
จะกระทาได้ต่อเมื่อผู้เริ่มก่อการเดิมและเข้าใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือและจะต้องมีผู้เริ่ม
ก่อการเดิมเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าสามคน

เมื่อได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัดแล้ว ห้ามมิให้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
เกี่ยวกับผู้เริ่มก่อการในหนังสือบริคณห์สนธิ
ส่วนที่ ๓
กำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด
--------------------------ข้อ ๗๒ สาเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัทกรณีที่ได้มีการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
ไว้ก่อน ให้ถือเป็นเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนตามข้อ ๑๘
ข้อ ๗๓ ให้นายทะเบียนปฏิเสธการจดทะเบียนในกรณีที่รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท
ตามมาตรา ๑๑๐๘ ไม่ปรากฏกิจการอันเป็นสาระสาคัญซึ่งจาเป็นต้องกระทาในที่ประชุม
ข้อ ๗๔ สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมจัดตั้งบริษัทที่ส่งประกอบคาขอจดทะเบียน
จะต้องปรากฏชื่อของผู้เริ่มก่อการทุกคนเป็นผู้ถือหุ้นอย่างน้อยคนละหนึ่งหุ้น
ข้อ ๗๕ รายงานการประชุม จัด ตั้งบริษัท ไม่จาเป็น ต้องปรากฏว่ามีผู้เริ่ม ก่อการหรือ
ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมทุกคน แต่มติของที่ประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรา ๑๑๐๙
ข้อ ๗๖ ให้นายทะเบียนปฏิเสธการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัดหากมีการยื่นคาขอจดทะเบียน
ภายหลังสามเดือนนับแต่วันประชุมจัดตั้งบริษัท
ข้อ ๗๗ ให้นายทะเบียนปฏิเสธการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด ถ้าปรากฏว่าได้มีการส่ง
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมตั้งบริษัทก่อนการรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทนั้น
ส่วนที่ ๔
กำรจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัท
พร้อมกันภำยในวันเดียวกัน
--------------------------ข้อ ๗๘ การขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทพร้อมกันภายในวัน
เดียวกันให้จัดทาเป็นคาขอเดียวโดยให้กรรมการผู้มีอานาจทาการแทนบริษัทลงลายมือชื่อเป็นผู้ขอจดทะเบียน
ข้อ ๗๙ การประชุมจัดตั้งบริษัทตามมาตรา ๑๑๑๑/๑(๒) จะต้องมีผู้เริ่มก่อการและผู้
เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมนับจานวนหุ้นได้ครบตามจานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น
ทุกคนจะต้องให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมกันนั้น
ข้อ ๘๐ ในการจัดตั้งบริษัทที่ได้ดาเนินการถูกต้องและครบทุกขั้นตอนภายในวันเดียวกับ
วันที่ผู้เริ่มก่อการจัดทาหนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องยื่นคาขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียน
บริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกัน และให้นายทะเบียนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทั้งสองประเภทการจดทะเบียน
ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
เมื่อนายทะเบี ย นรับ จดทะเบียนแล้ วให้ ออกเลขทะเบียนหนังสื อบริคณห์ ส นธิและเลข
ทะเบียนบริษัทจากัด

ข้อ ๘๑ การขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทพร้อมกันภายในวัน
เดียวกันสามารถยื่นขอจดทะเบียนได้นับตั้งแต่ได้ดาเนินการถูกต้ องครบทุกขั้นตอนตามมาตรา ๑๑๑๑/๑ ทั้งนี้
ไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ได้ประชุมกัน
ข้อ ๘๒ ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนคาขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียน
บริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกันที่ไม่ได้ดาเนินการครบทุกขั้นตอนหรือดาเนินการไม่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรา ๑๑๑๑/๑ เว้นแต่ผู้ขอจดทะเบียนประสงค์จะขอจดทะเบียนเฉพาะหนังสือบริคณห์สนธิไว้ก่อน ให้นายทะเบียน
พิจารณารับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธินั้นได้ถ้าหนังสือบริคณห์สนธิได้ทาขึ้นถูกต้องตามมาตรา ๑๐๙๘
แ ล ะ ผู้ เริ่ ม ก่ อ ก า ร เป็ น ผู้ ล ง ล า ย มื อ ชื่ อ ใน ค า ข อ แ ล ะ เอ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร จ ด ท ะ เบี ย น
เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิไว้แล้ว ให้นายทะเบียนคืนเอกสารที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแก่ผู้ขอจดทะเบียน
ในกรณี ที่ได้จ ดทะเบี ย นหนังสื อบริค ณห์ ส นธิแล้ ว การจดทะเบียนจัดตั้งบริษั ท จะต้อ ง
ดาเนินกระบวนการจัดตั้งบริษัทเสียใหม่โดยเริ่มตั้งแต่การจองซื้อหุ้น การนัดประชุมตั้งบริษัท การประชุมตั้ง
บริษัท การส่งมอบกิจการ และการเรียกเก็บเงินค่าหุ้น หลังจากนั้นจึงจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้
ส่วนที่ ๕
กำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัทจำกัด
--------------------------ข้อ ๘๓ คาขอจดทะเบี ยนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัทจากัดต้องลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้ มี
อานาจทาการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิม
คาขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีหนังสือคัดค้านการขอจดทะเบียนของกรรมการ หรือ
ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าวโดยส่งหนังสือมอบอานาจ และคาคัดค้านนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่
ขอจดทะเบียน ให้นาความในข้อ ๘๔ ข้อ 85 และข้อ ๘6 มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคาขอจดทะเบียนโดยอนุโลม
ข้อ ๘๔ คาขอจดทะเบียนกรรมการ หรือแก้ไขเพิ่มเติมอานาจกรรมการโดยจะมีการจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมรายการอื่นใดด้วยหรือไม่ก็ตามซึ่งมิได้เป็นไปตามข้อ ๘๓ วรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนปฏิเสธการจดทะเบียน
เว้นแต่คาขอจดทะเบียนได้ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอานาจซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
หรือมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และส่งหลักฐานประกอบคาขอจดทะเบียนดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี
(๑) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งหลักฐาน
ประกอบคาขอจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
(๑.๑) สาเนาหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมคณะกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่ง
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของกรรมการทุกคน
(๑.๒) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรากฏมติแต่งตั้งกรรมการ หรือ
กาหนดอานาจกรรมการตามที่ขอจดทะเบียน และ
(๑.๓) สาเนารายชื่อซึ่งปรากฏลายมือชื่อกรรมการที่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการ
(๒) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้นัดเรียกประชุม
โดยมิได้มีผู้ถือหุ้นร้องขอให้เรียกประชุม ให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งหลักฐานประกอบคาขอจดทะเบียน ดังต่อไปนี้

(๒.๑) สาเนาหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมคณะกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่ง
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของกรรมการทุกคน
(๒.๒) สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรากฏมติให้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการ หรืออานาจกรรมการ
(๒.๓) สาเนารายชื่อซึ่งปรากฏลายมือชื่อกรรมการที่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการ
(๒.๔) หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาคาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
(๒.๕) สาเนาหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการ
หรืออานาจกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบ
รับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
(๒.๖) ส าเนารายงานการประชุ ม ใหญ่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ป รากฏมติ แ ต่ งตั้ งกรรมการ หรื อ
กาหนดอานาจกรรมการตามที่ขอจดทะเบียน และ
(๒.๗) สาเนารายชื่อซึ่งปรากฏลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
(๓) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้นัดเรียก
ประชุมตามที่ผู้ถือหุ้น จานวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจานวนหุ้นของบริษัทร้องขอให้เรียกประชุม
ให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งหลักฐานประกอบคาขอจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
(๓.๑) สาเนาหนังสือของผู้ถือหุ้นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจานวนหุ้นของบริษัท
ที่ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
(๓.๒) สาเนาหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมคณะกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่ง
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของกรรมการทุกคน
(๓.๓) สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรากฏมติให้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการ หรืออานาจกรรมการ
(๓.๔) สาเนารายชื่อซึ่งปรากฏลายมือชื่อกรรมการที่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการ
(๓.๕) หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาคาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
(๓.๖) สาเนาหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการ
หรืออานาจกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบ
รับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
(๓.๗) ส าเนารายงานการประชุ ม ใหญ่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ป รากฏมติ แ ต่ งตั้ งกรรมการ หรื อ
กาหนดอานาจกรรมการตามที่ขอจดทะเบียน และ
(๓.๘) สาเนารายชื่อซึ่งปรากฏลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
(๔) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นจานวนรวมกันไม่น้อย
กว่า หนึ่ง ในห้า แห่ง จานวนหุ้น ของบริษัท ร้อ งขอให้เ รีย กประชุม และเป็น ผู้นัด เรีย กประชุม เอง ให้ผู้ข อ
จดทะเบียนส่งหลักฐานประกอบคาขอจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
(๔.๑) สาเนาหนังสือของผู้ถือหุ้นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจานวนหุ้นของบริษัท
ที่ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมนั้น

ไปยังคณะกรรมการ หรือหลักฐานที่คณะกรรมการได้รับหนังสือร้องขอ
(๔.๒) หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาคาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
(๔.๓) สาเนาหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการ
หรืออานาจกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบ
รับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
(๔.๔) ส าเนารายงานการประชุ ม ใหญ่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ป รากฏมติ แ ต่ งตั้ งกรรมการ หรื อ
กาหนดอานาจกรรมการตามที่ขอจดทะเบียน และ
(๔.๕) สาเนารายชื่อซึ่งปรากฏลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
ข้อ 85 การยื่นคาขอจดทะเบียนตามข้อ 84 ซึ่งอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการหรือมติ
ที่ป ระชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้ น ที่ ได้กระทาผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับที่
74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และต้องเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุ ม ผ่ านสื่ อ อิเล็ กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2557 ลงวัน ที่ 24 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2557 ให้ ผู้ ข อจดทะเบี ยนส่ ง
หลักฐานประกอบคาขอจดทะเบียน ดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี
(๑) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งหลักฐาน
ประกอบคาขอจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
(๑.๑) สาเนาหนังสือบอกกล่ าวนัดประชุมคณะกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่ ง
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคน หรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของกรรมการทุกคน
(๑.๒) ส าเนารายงานการประชุม คณะกรรมการที่ป รากฏมติแต่ งตั้งกรรมการหรือ
กาหนดอานาจกรรมการตามที่ขอจดทะเบียน และ
(๑.๓) สาเนาหลักฐานการแสดงตนเข้าประชุมคณะกรรมการ ซึ่งปรากฏลายมือชื่อหรือ
รายละเอียดของกรรมการที่ได้เข้าร่วมประชุม
(๒) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้นัดเรียก
ประชุมโดยมิได้มีผู้ถือหุ้นร้องขอให้ เรียกประชุมใหญ่ ผู้ขอจดทะเบียนส่งหลักฐานประกอบคาขอจดทะเบียน
ดังต่อไปนี้
(๒.๑) สาเนาหนังสือบอกกล่ าวนัดประชุมคณะกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่ ง
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของกรรมการทุกคน
(๒.๒) สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรากฏมติให้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการ หรืออานาจกรรมการ
(๒.๓) สาเนาหลักฐานการแสดงตนเข้าประชุมคณะกรรมการ ซึ่งปรากฏลายมือชื่อหรือ
รายละเอียดของกรรมการที่ได้เข้าร่วมประชุม
(๒.๔) หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาคาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
(๒.๕) สาเนาหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการหรือ
อานาจกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับหรือทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน หรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
(๒.๖) ส าเนารายงานการประชุ ม ใหญ่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ป รากฏมติ แ ต่ งตั้ งกรรมการ หรื อ
กาหนดอานาจกรรมการตามที่ขอจดทะเบียน และ
(๒.๗) สาเนาหลักฐานการแสดงตนเข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏลายมือชื่อหรือ
รายละเอียดของผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม
(๓) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้นัดเรียก
ประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจานวนหุ้นของบริษัทร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่ผู้
ขอจดทะเบียนส่งหลักฐานประกอบคาขอจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
(๓.๑) สาเนาหนังสือของผู้ถือหุ้นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจานวนหุ้นของบริษัท
ที่รอ้ งขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
(๓.๒) สาเนาหนังสือบอกกล่ าวนัดประชุมคณะกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่ ง
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของกรรมการทุกคน
(๓.๓) สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรากฏมติให้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการ หรืออานาจกรรมการ
(๓.๔) สาเนาหลักฐานการแสดงตนเข้าประชุมคณะกรรมการ ซึ่งปรากฏลายมือชื่อหรือ
รายละเอียดของกรรมการที่ได้เข้าร่วมประชุม
(๓.๕) หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาคาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
(๓.๖) สาเนาหนังสือบอกกล่ าวเรียกประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการ
หรืออานาจกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน หรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
(๓.๗) ส าเนารายงานการประชุ ม ใหญ่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ป รากฏมติ แ ต่ งตั้ งกรรมการ หรื อ
กาหนดอานาจกรรมการตามที่ขอจดทะเบียน และ
(๓.๘) สาเนาหลักฐานการแสดงตนเข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏลายมือชื่อหรือ
รายละเอียดของผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม
(๔) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นจานวนรวมกันไม่น้อย
กว่ าหนึ่ งในห้ าแห่ งจ านวนหุ้ น ของบริ ษั ทร้ อ งขอให้ เรียกประชุม และเป็ น ผู้ นั ดเรีย กประชุมเอง ให้ ผู้ ขอจด
ทะเบียนส่งหลักฐานประกอบคาขอจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
(๔.๑) สาเนาหนังสือของผู้ถือหุ้นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจานวนหุ้นของบริษัท
ที่รอ้ งขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมนั้น
ไปยังคณะกรรมการ หรือหลักฐานที่คณะกรรมการได้รับหนังสือร้องขอ
(๔.๒) หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาคาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
(๔.๓) สาเนาหนังสือบอกกล่ าวเรียกประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการ
หรืออานาจกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบ
รับหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน หรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

แล้วแต่กรณี
(๔.๔) ส าเนารายงานการประชุ ม ใหญ่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ป รากฏมติ แ ต่ งตั้ งกรรมการ หรื อ
กาหนดอานาจกรรมการตามที่ขอจดทะเบียน และ
(๔.๕) สาเนาหลักฐานการแสดงตนเข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏลายมือชื่อหรือ
รายละเอียดของผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม
ข้อ ๘6 ถ้านายทะเบี ย นได้ รับ ค าขอจดทะเบี ย นกรรมการ หรือ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม อ านาจ
กรรมการที่มิได้ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอานาจทาการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิมตามข้อ ๘๓
วรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนนั้นไป
ยังกรรมการผู้มีอานาจทาการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิม หรือกรรมการผู้ที่ถูกจดทะเบียนให้ออกจาก
ตาแหน่งหรือผู้คัดค้านการจดทะเบียนแล้วแต่กรณีด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอดังกล่าว
ถ้าผู้ที่นายทะเบียนได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบตามความในวรรคหนึ่งมิได้มีหนังสือคัดค้านต่อ
นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลงในหนังสือแจ้ง หรือไม่ได้มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นอื่นหรือผู้มีส่วนได้
เสียคัดค้านการจดทะเบียนไว้ก่อน หรือมีการคัดค้านแต่คาคัดค้านนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ขอจดทะเบียนหรือ
คาคัดค้านนั้นฟังไม่ขึ้น และในระหว่างพิจารณาไม่ปรากฏแก่นายทะเบียนว่าศาลมีคาสั่งห้ามมิให้นายทะเบียน
รับจดทะเบียนเป็นการชั่วคราวหรือมีคาสั่งศาลในทานองเดียวกัน ก็ให้นายทะเบียนพิจารณาคาขอจดทะเบียนต่อไป
ในกรณีที่ข้อเท็จจริงของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ว่า
ฝ่ายใดดาเนินการถูกต้อง ให้นายทะเบียนรอคาวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวจากคาพิพากษาหรือคาสั่งศาล
ข้อ ๘7 ความในข้อ ๘๓ ข้อ ๘๔ ข้อ 85 และข้อ ๘6 มิใ ห้นามาใช้บัง คับ แก่คาขอ
จดทะเบียนกรรมการ หรือแก้ไขเพิ่มเติมอานาจกรรมการที่มิได้ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอานาจทาการ
แทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิมเพราะเหตุที่กรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนบริษัทเดิมทั้งหมดหรือแต่
บางส่ว นได้พ้น จากตาแหน่งเนื่องจากถึงแก่กรรมโดยกรรมการที่เหลืออยู่ไม่สามารถลงลายมือชื่ อในคาขอ
จดทะเบียนให้ครบถ้วนตามอานาจกรรมการตามที่จดทะเบียนไว้ และคาขอจดทะเบียนดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อ
โดยกรรมการผู้ มี อ านาจกระท าการแทนบริ ษั ท ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง โดยมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ มติ
คณะกรรมการแล้วแต่กรณี และได้ส่งสาเนาใบมรณะบัตรประกอบคาขอจดทะเบียนด้วย
คาขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีหนังสือคัดค้านการขอจดทะเบียนของกรรมการ หรือ
ผู้ถือ หุ้น หรือ ผู้มีส่ว นได้เ สีย หรือ ผู้รับ มอบอานาจจากบุค คลดัง กล่า วโดยส่ง หนังสือ มอบอานาจ ก่อ นที่
นายทะเบียนจะรับจดทะเบียน ให้นาความในข้อ ๘๔ ข้อ 85 และข้อ ๘6 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๘8 บริ ษั ท จ ากัด ใดไม่ ได้ จ ดทะเบี ย นข้ อ บั งคั บ หรือ จดทะเบี ย นข้ อ บั งคั บ แต่ไม่ได้
กาหนดชนิดของหุ้ นไว้ จะขอจดทะเบี ยนเพิ่มทุนโดยออกหุ้ นใหม่เป็นหุ้นบุริมสิทธิ์ก็ได้ แต่ผู้ ขอจดทะเบียน
จะต้องมีห นังสือชี้แจงว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้ นได้มีมติกาหนดสภาพและบุริมสิทธิ์แห่งหุ้ นนั้ น ๆ ว่าเป็นสถานใด
เพียงใด ประกอบการขอจดทะเบียนด้วย
ข้อ ๘9 ในการเพิ่มทุนของบริษัทจะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนเต็มจานวนและแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิเกี่ยวกับทุนตามที่จดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุนในครั้งเดียว หรือจะขอจดทะเบียนเพิ่มทุน
เป็นคราว ๆ ตามจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ในแต่ละคราวก็ได้

การขอจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็นคราว ๆ ตามจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ในแต่ละคราวซึ่งยังไม่
เต็มจานวนตามมติพิเศษให้เพิ่มทุนที่จดทะเบียนไว้ ถ้าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติพิเศษให้แก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเกี่ยวกับทุนเป็นคราว ๆ ตามจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ในแต่ละคราวไว้ด้วย บริษัท
จะขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเกี่ยวกับทุนเป็นคราว ๆ ให้ตรงตามจานวนทุนที่เพิ่มขึ้น
เพื่อให้รายการเกี่ยวกับทุนในหนังสือบริคณห์สนธิสอดคล้องกับการเพิ่มทุนตามความเป็นจริงในแต่ละคราวก็ได้
ข้อ 90 ภายหลังที่ได้จดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุนไว้ และบริษัทอยู่ระหว่างระยะเวลา
บอกกล่าวความประสงค์จะลดทุนและขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านส่งคาคัดค้านการลดทุนนั้น บริษัทจะประชุม
คณะกรรมการกาหนดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและส่งคาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่ อให้มีมติ
พิเศษให้ลดทุนอีกก็ได้ แต่การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องจัดให้มีขึ้นหลังจากจดทะเบียนลดทุนตามมติ
พิเศษให้ลดทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนนั้นแล้ว
ข้อ ๙1 บริษัทจะกาหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและมีมติพิเศษให้ลดทุน
และเพิ่มทุน หรือมีมติพิเศษให้เพิ่มทุนและลดทุน ในการประชุมคราวเดียวกันก็ได้ แต่มติที่ประชุมดังกล่าว
จะต้องกาหนดให้ชัดเจนว่าจะทาการลดทุนและเพิ่มทุน หรือเพิ่มทุนและลดทุนแต่ละขั้นตอนเมื่อดาเนินการใน
ขั้นตอนก่อนหน้าเสร็จสิ้นแล้ว
บริ ษั ท จะยื่ น จดทะเบี ย นมติ พิ เศษตามวรรคหนึ่ งโดยจะจั ด ท าเป็ น ค าขอเดี ย วกั น ก็ ได้
กรณีการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจะต้องดาเนินการตามลาดับวาระการประชุมโดย
แยกคาขอและให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนคนละวันกัน
ข้อ ๙2 ในการลดทุนหรือควบบริษัท ให้ผู้ขอจดทะเบียนจัดทาคาขอจดทะเบียนมติพิเศษให้
ลดทุนหรือมติพิเศษให้ควบบริษัทแล้วยื่นขอจดทะเบียนมติพิเศษไว้ก่อน เมื่อครบกาหนดระยะเวลาตามกฎหมาย
แล้วจึงจัดทาคาขอจดทะเบียนลดทุนหรือควบบริษัทแล้วยื่นขอจดทะเบียนลดทุนหรือควบบริษัทแล้วแต่กรณี
เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทตั้งใหม่ตามที่ควบเข้ากันแล้ว ให้นายทะเบียนหมายเหตุ
การจดทะเบี ย นบริ ษัท ตั้งใหม่ดังกล่ าวไว้ในสารบั ญ ทะเบี ยนของบริษัท ที่ควบเข้ากัน และบันทึ กเข้าระบบ
คอมพิวเตอร์โดยทันที
หมวด ๔
กำรส่งเอกสำรที่ไม่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียน
--------------------------ส่วนที่ ๑
กำรส่งสำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น
----------------------ข้อ ๙3 การส่งสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อนายทะเบียนจะต้องมีหนังสือนาส่งซึ่งลงลายมือ
ชื่อโดยกรรมการตามอานาจที่จดทะเบียนไว้ หากอานาจกรรมการกาหนดให้ประทับตราก็ต้องประทับตราด้วย
ส่วนสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ส่งพร้อมกับงบการเงินประจาปี ให้ถือว่าแบบ ส.บช.๓ เป็นหนังสือนาส่งโดยอนุโลม
สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ส่งต่อนายทะเบียน จะต้องให้กรรมการซึ่งลงลายมือชื่อใน

หนั ง สื อ น าส่ ง อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง คนเป็ น ผู้ ล งลายมื อ ชื่ อ รั บ รองความถู ก ต้ อ งโดยจะประทั บ ตราหรื อ ไม่ ก็ ไ ด้
สาเนาบั ญ ชีรายชื่อผู้ ถือหุ้ นนอกจากวั นประชุมสามัญ ประจาปี หากผู้ ยื่นไม่ได้ระบุวัน
ประชุมสามัญประจาปีหรือวิสามัญก็ให้รับไว้ได้โดยให้ระบุว่าได้คัดลอกบัญชีรายชื่อจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
เมื่อวันเดือนปีใดแทน
กรณีสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ยื่นมีผู้ถือหุ้นเหลือไม่ถึงสามคน ให้นายทะเบียนรับไว้โดย
ประทับตราดังนี้ “บริษัทนี้มีผู้ถือหุ้นเหลือไม่ถึงสามคน เป็นเหตุให้ศาลอาจสั่งให้เลิกบริษัทจากัดได้ตามมาตรา
๑๒๓๗ (๔)” ก่อนบันทึกเข้าระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถให้บริการตรวจ คัดสาเนาหรือถ่ายเอกสารพร้อมคารับรองได้
ในกรณีที่นายทะเบียนจะรับรองสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถื อหุ้นหรือถ่ายเอกสารสาเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ขอ หากเป็นสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับไว้ก่อนซึ่งมีผู้ถือหุ้นไม่ถึงสามคนและมี การ
ประทับตราว่ามีผู้ถือหุ้นไม่ถึงเจ็ดคน ให้นายทะเบียนแก้ไขจานวนในตราประทับเป็นไม่ถึงสามคนและลงลายมือ
ชื่อกากับการแก้ไขไว้ หรือหากเป็นสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับไว้ก่อนซึ่งมีผู้ถือหุ้นไม่ถึงเจ็ดคนแต่ไม่น้ อย
กว่าสามคน ให้นายทะเบียนขีดฆ่าการประทับตราดังกล่าวและลงลายมือชื่อกากับไว้แล้ว จึงออกให้แก่ผู้ขอและ
ให้บันทึกภาพสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่แก้ไขแล้วเข้าระบบคอมพิวเตอร์แทนฉบับเดิมด้วย
ส่วนที่ ๒
กำรส่งหนังสือแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทำงทะเบียน
--------------------------ข้อ ๙4 เมื่อนายทะเบี ยนรับจดทะเบียนห้ างหุ้ นส่ วนหรือบริษัทใดแล้ว หากปรากฏใน
ภายหลังว่าทางราชการได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้ งสานักงานแห่งใหญ่ หรือสานักงาน
สาขาของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแจ้งนายทะเบียนเป็นหนังสือโดยลงลายมือชื่อตาม
อานาจและประทับตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (ถ้ามี) พร้อมทั้งส่งสาเนาหลักฐานของทางราชการที่ได้แก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อขอแก้ไขทางทะเบียนให้ถูกต้องตรงกัน
ข้อ ๙5 กรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วน กรรมการ หรือผู้ชาระบัญชี ได้เปลี่ยนคานาหน้านาม ชื่อตัว
ชื่อสกุล ให้บุคคลดังกล่าวหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแจ้งนายทะเบียนเป็นหนังสือโดยมีลายมือชื่อเดิมและ
ลายมือชื่อใหม่พร้อมทั้งส่งสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนที่ทางราชการออกให้เพื่อขอแก้ไขทางทะเบียนให้ถูกต้องตรงกัน
กรณีผู้เป็นหุ้นส่วน กรรมการ หรือผู้ชาระบัญชี เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ให้บุคคลดังกล่าวหรือ
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแจ้งนายทะเบียนเป็นหนังสือโดยส่งสาเนาหลักฐานเพื่อแก้ไขทางทะเบียนให้ถูกต้อง
ข้อ ๙6 ในกรณี ผู้ เป็ น หุ้ นส่ ว น กรรมการ หรือผู้ช าระบั ญ ชี เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อให้
บุคคลดังกล่าว หรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแจ้งนายทะเบียนเป็นหนังสือโดยมีลายมือชื่อเดิมและลายมือชื่อใหม่
พร้อมทั้งส่งสาเนาบัตรประจาตัวของบุคคลนั้นด้วย
กรณีไม่ได้ยื่นเอกสารด้วยตนเองให้ส่งหนังสือมอบอานาจด้วย
ข้อ ๙7 เมื่อนายทะเบียนได้รับหนังสือแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน ให้
แก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้องและหมายเหตุในสารบัญทะเบียนและให้บันทึกข้อมูลและภาพเอกสารเข้า
ระบบคอมพิวเตอร์โดยทันที

หมวด ๕
กำรจดทะเบียนเลิกและเสร็จกำรชำระบัญชี
--------------------------ส่วนที่ ๑
กำรจดทะเบียนเลิกและอำนำจของผู้ชำระบัญชี
--------------------------ข้อ ๙8 คาขอจดทะเบียนเลิกและอานาจของผู้ชาระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจะต้องลง
ลายมือชื่อโดยผู้ชาระบัญชีซึ่งได้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการที่ลงชื่อ ผูกพันห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามที่
จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก
ในการจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนหรือกรรมการทุกคน
ต้องเข้าเป็นผู้ชาระบัญชีโดยผลของกฎหมาย ถ้าผู้ชาระบัญชีมีห ลายคน ผู้ชาระบัญชีทุกคนต้องกระทาการ
ร่วมกัน เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่หรือศาลจะได้กาหนดอานาจไว้เป็นอย่างอื่นในเวลาตั้งผู้ชาระบัญชี
คาขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีหนังสือคัดค้านการขอจดทะเบียนของผู้เป็นหุ้นส่วน
กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าวโดยส่งหนังสือมอบอานาจ ก่อนที่นายทะเบียน
จะรับจดทะเบียนและคาคัดค้านนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ขอจดทะเบียน ในกรณีห้างหุ้นส่วนให้นาความในข้อ ๖๐ วรรคสอง
และในกรณีบริษัทให้นาความในข้อ ๘๔ ข้อ 85 และข้อ ๘6 มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคาขอจดทะเบียนโดยอนุโลม
ข้อ ๙9 คาขอจดทะเบี ยนเลิ กและอานาจของผู้ ชาระบัญ ชีห้ างหุ้ นส่ วนหรือบริษัทที่ ไม่
เป็ น ไปตามความใน ข้อ ๙8 วรรคหนึ่ ง นายทะเบียนจะรับจดทะเบี ยนได้ต่อเมื่ อปรากฏข้อเท็จจริงและมี
หลักฐานประกอบคาขอจดทะเบียนดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี
(๑) ข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๒) มีข้อสัญญาของห้างหุ้นส่วนไว้เป็นอย่างอื่น โดยส่งสาเนาข้อสัญญาของห้างหุ้นส่วน
(๓) หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการถึงแก่กรรมโดยส่งสาเนาใบมรณะบัตร
(๔) ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนของห้างหุ้นส่วนตกลงให้ความยินยอมตั้งผู้ชาระบัญชีและกาหนดอานาจ
ของผู้ชาระบัญชีเป็นอย่างอื่น โดยส่งสาเนาข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่ตกลงหรือให้ความยินยอมในการตั้ง
ผู้ชาระบัญชีหรือตั้งผู้อื่นที่ไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนเป็นผู้ชาระบัญชี หรือกาหนดอานาจของผู้ชาระบัญชีเป็นอย่างอื่น
(๕) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติตั้งผู้ชาระบัญชีหรือกาหนดอานาจของผู้ชาระบัญชี
เป็นอย่างอื่น โดยส่งสาเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นที่มีมติในการตั้งผู้ชาระบัญชีหรือกาหนดอานาจของ
ผู้ชาระบัญชีเป็นอย่างอื่นโดยมีกรรมการผู้มีอานาจทาการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิกบริษัทลงลาย
ชื่อรับรองความถูกต้อง
(๖) ศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษาโดยส่ งสาเนาคาสั่งหรือคาพิพากษาของศาลที่แต่งตั้งผู้
ชาระบัญชี หรือกาหนดอานาจของผู้ชาระบัญชี
ข้อ 100 ความในข้อ ๘ มิให้นามาใช้บังคับแก่กรณียื่นขอจดทะเบียนเลิกและเสร็จการ
ชาระบัญชีของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

ส่วนที่ ๒
กำรจดทะเบียนภำยหลังจดทะเบียนเลิกห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท
-------------------------ข้อ ๑๐1 คาขอจดทะเบียนที่ยื่นภายหลังจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ต้องลง
ลายมือชื่อโดยผู้ชาระบัญชีที่ลงชื่อผูกพันห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิม
ข้อ ๑๐2 ในกรณีผู้ชาระบัญชีที่ลงชื่อผูกพันห้างหุ้นส่วนตามที่จดทะเบียนไว้เดิม มิได้ลง
ลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนตั้ง หรือเปลี่ยนตัวผู้ชาระบัญชีหรือแก้ไขเพิ่มเติมอานาจของผู้ชาระบัญชี เพราะ
เหตุที่ผู้ชาระบัญชีถึงแก่กรรมหรือออกจากการเป็นผู้ชาระบัญชี ให้ผู้ชาระบัญชีซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นผู้ลง
ลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียน และส่งหลักฐานประกอบคาขอจดทะเบียนดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี
(๑) กรณีศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษา ให้ส่งสาเนาคาสั่งหรือคาพิพากษาของศาลที่แต่งตั้งผู้
ชาระบัญชีหรือกาหนดอานาจของผู้ชาระบัญชี
(๒) กรณีผู้เป็นหุ้นส่วนที่เป็นผู้ชาระบัญชีถึงแก่กรรม ให้ส่ง
(๒.๑) ข้อสัญญาของห้างหุ้นส่วนหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ตกลงหรือ ให้ความ
ยินยอมในการตั้งหรือเปลี่ยนตัวผู้ชาระบัญชีหรือกาหนดอานาจของผู้ชาระบัญชีซึ่งผู้จัดการมรดกในฐานะเป็น
ผู้แทนทายาทของผู้ชาระบัญชีที่ถึงแก่กรรมและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนลงลายมือชื่อครบถ้วน
(๒.๒) สาเนาหลักฐานการเป็นผู้จัดการมรดก
(๒.๓) สาเนาใบมรณะบัตร
(๓) กรณีผู้ชาระบัญชีที่ถึงแก่กรรมมิได้เป็นผู้เป็นหุ้นส่วน ให้ส่ง
(๓.๑) ข้อสัญญาของห้างหุ้นส่วนหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ตกลงหรือให้ความ
ยินยอมในการตั้งหรือเปลี่ยนตัวผู้ชาระบัญชีหรือกาหนดอานาจของผู้ชาระบัญชี ซึ่งปรากฏลายมือชื่อของผู้เป็น
หุ้นส่วนทุกคนครบถ้วน
(๓.๒) สาเนาใบมรณะบัตร
(๔) กรณีผู้ชาระบัญชีออกจากการเป็นผู้ชาระบัญชี ให้ส่งข้อสัญญาของห้างหุ้นส่วนหรือ
ข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ตกลงหรือให้ความยินยอมในการตั้งผู้ชาระบัญชีหรือกาหนดอานาจของผู้ชาระ
บัญชีซึ่งปรากฏลายมือชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนครบถ้วน
ข้อ ๑๐3 ในกรณีผู้ชาระบัญชีที่ลงชื่อผูกพันบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิมมิได้ลงลายมือ
ชื่อในคาขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวผู้ชาระบัญชีหรือแก้ไขเพิ่มเติมอานาจของผู้ชาระบัญชีเพราะเหตุผู้
ชาระบัญชีที่ลงชื่อผูกพันบริษัทเดิมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนถึงแก่กรรมหรือออกจากการเป็นผู้ชาระบัญชีให้ผู้
ชาระบัญชีซึ่งได้รับ การแต่งตั้งใหม่เป็น ผู้ล งลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียน และส่งหลักฐานประกอบคาขอ
จดทะเบียนดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี
(๑) กรณีมีผู้ชาระบัญชีหลายคนและยังมีผู้ชาระบัญชีเหลืออยู่ และปรากฏว่าผู้ชาระบัญชีที่
เหลืออยู่ได้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและมีมติเปลี่ยนตัวผู้ชาระบัญชี หรือกาหนดอานาจของผู้ชาระบัญชี ให้ส่ง
(๑.๑) สาเนาหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องผู้ชาระบัญชี

หรือกาหนดอานาจของผู้ชาระบัญชี พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุ มใหญ่ผู้ถือหุ้นทาง
ไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
(๑.๒) หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาคาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
(๑.๓) ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ ผู้ ถือหุ้ นที่ ปรากฏมติแต่งตั้ งผู้ ช าระบัญ ชี ห รือ
กาหนดอานาจของผู้ชาระบัญชีตามที่ขอจดทะเบียน
(๑.๔) สาเนารายชื่อซึ่งปรากฏลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
(๑.๕) สาเนาใบมรณะบัตร (กรณีถึงแก่กรรม)
(๒) กรณีไม่มีผู้ชาระบัญชีเหลืออยู่และผู้ถือหุ้นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่ง
จานวนหุน้ ของบริษัทเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและมีมติตั้งผู้ชาระบัญชีหรือกาหนดอานาจของผู้ชาระบัญชี ให้ส่ง
(๒.๑) สาเนาหนังสือของผู้ถือหุ้นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจานวนหุ้นของบริษัท
ที่เรียกประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้ น เพื่อพิจารณาเรื่องผู้ ชาระบัญ ชี หรือกาหนดอานาจของผู้ช าระบัญ ชี พร้อมด้ว ย
หลั กฐานการส่ งหนั งสื อบอกกล่ าวเรีย กประชุมใหญ่ ผู้ ถือหุ้ น ทางไปรษณี ย์ตอบรับไปยังผู้ ถือหุ้ นทุ กคนหรือ
หลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
(๒.๒) หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาคาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
(๒.๓) ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ ผู้ ถือหุ้ นที่ ปรากฏมติแต่งตั้ งผู้ ช าระบัญ ชีห รือ
กาหนดอานาจของผู้ชาระบัญชีตามที่ขอจดทะเบียน
(๒.๔) สาเนารายชื่อซึ่งปรากฏลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
(๒.๕) สาเนาใบมรณะบัตร (กรณีถึงแก่กรรม)
(๓) กรณีศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษา ให้ส่งสาเนาคาสั่งหรือคาพิพากษาของศาลที่แต่งตั้งผู้
ชาระบัญชี หรือกาหนดอานาจของผู้ชาระบัญชี
ส่วนที่ ๓
กำรจดทะเบียนเสร็จกำรชำระบัญชี
-------------------------ข้อ ๑๐4 กรณี ห้ างหุ้ น ส่ ว นหรือบริษั ท ยื่น คาขอจดทะเบี ย นเสร็จการช าระบั ญ ชี หาก
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการชาระบัญ ชียังไม่เสร็จสิ้น ให้นายทะเบียนตรวจสอบหากปรากฏหลักฐานชัดเจนตาม
ข้อเท็จจริงดังกล่าวก็ให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชาระบัญชีไว้ก่อน
เพื่อรักษาประโยชน์ ของราชการ ในกรณี ที่ห น่วยงานของรัฐได้แก่ กรมสรรพากร กรม
ศุล กากร กรมสรรพสามิต ส านั กงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้ บ ริโภค ส านั กงานประกั นสั งคม ส านั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีหนั งสือขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชาระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัท ให้นายทะเบียนให้ความร่วมมือระงับการจดทะเบียนเสร็จการชาระบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับ
แต่วัน ที่ลงในหนังสือ หากหน่วยงานใดประสงค์จะขอให้ระงับการจดทะเบียนต่อไปอีกจะต้องมีหนังสือแจ้ง
ขอให้ระงับต่อไปอีกฉบับละไม่เกินหกเดือน เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาตามหนังสือฉบับหนึ่ง ๆ แล้วหากไม่มี
หนังสือแจ้งขอให้ระงับต่อไปอีก ให้นายทะเบียนพิจารณาสั่งการคาขอจดทะเบียนต่อไป

กรณีห น่ว ยงานอื่น ของรัฐ นอกจากหน่ว ยงานตามวรรคสองมีห นัง สือ ขอให้ร ะงับ การ
จดทะเบียนเสร็จการชาระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งหน่วยงานนั้น ๆ ว่าจะ
ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชาระบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ลงในหนังสือ หากหน่วยงานใด
ประสงค์จะขอให้ระงับการจดทะเบียนต่อไปอีกจะต้องมีหนังสือแจ้งขอให้ระงับต่อไปอีกฉบับละไม่เกินหกเดือน
เมื่อพ้ น กาหนดระยะเวลาตามหนั งสื อฉบั บ หนึ่ ง ๆ แล้ ว หากไม่มี ห นังสื อแจ้งขอให้ ระงับ ต่อ ไปอีก ให้ น าย
ทะเบียนพิจารณาสั่งการคาขอจดทะเบียนต่อไป
เมื่อนายทะเบียนให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชาระบัญชีตามที่ กล่าวข้างต้นไว้คราวใด
ให้หมายเหตุในสารบัญทะเบียนรวมทั้งบันทึกข้อมูลและภาพเอกสารเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยทันทีทุกครั้ง
ข้อ ๑๐5 เมื่อได้รับจดทะเบียนเลิกหรือเสร็จการชาระบัญชีของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใด
แล้ว ให้สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรวบรวมรายชื่อห้างหุ้นส่ วนบริษัทดังกล่าวแจ้งเจ้าหน้าที่สรรพากร
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เว้นแต่กรณีที่ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วนบริษัททาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมสรรพากรแล้ว
หมวด 6
กำรถอนทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดร้ำง
--------------------------ข้อ ๑๐6 เมื่อปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ ให้สันนิษฐานว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทมิได้ทาการค้า
หรือประกอบการงานหรือไม่มีตัวผู้ชาระบัญชีทาการอยู่ แล้วแต่กรณี ให้นายทะเบียนดาเนินการตามมาตรา
๑๒๗๓/๑ มาตรา ๑๒๗๓/๒ และมาตรา ๑๒๗๓/๓ เพื่อขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นออกจากทะเบียน
(๑) ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดมิได้ส่งงบการเงินนับแต่ปีปัจจุบันย้อนหลังสามปีติดต่อกัน หรือ
(๒) ห้ างหุ้ นส่วนหรือบริษัทที่อยู่ระหว่างชาระบัญชี แต่ผู้ชาระบัญชีมิได้ทารายงานการ
ชาระบัญชี หรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชาระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในสามปีนับแต่วั นรับจดทะเบียนเลิก
และนายทะเบี ย นได้มีห นั งสื อส่งทางไปรษณี ย์ตอบรับไปยังห้ างหุ้ นส่ วนหรือบริษัทและผู้ ชาระบัญ ชีแจ้งให้
ดาเนินการเพื่อให้มีตัวผู้ชาระบัญชี หรือยื่นรายงานการชาระบัญชี หรือจดทะเบียนเสร็จการชาระบัญชีภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือแล้ว แต่ผู้ชาระบัญชีมิได้ปฏิบัติตาม หรือ
(๓) นายทะเบี ย นมีมู ล เหตุอื่ นที่ เชื่ อได้ว่าห้ างหุ้ น ส่ ว นหรือบริษั ทมิ ได้ ป ระกอบการงาน
นอกเหนือจากกรณีตาม (๑) และ (๒)
ข้อ ๑๐7 ในระหว่างการดาเนินการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทร้าง หากปรากฏ
ข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ให้นายทะเบียนพิจารณาระงับการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียน
(1) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือสอบถามการประกอบการงาน ถ้านายทะเบียน
ได้รับคาตอบจากห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเป็นหนังสือว่ายังคงทาการค้าหรือประกอบการงานอยู่
(2) ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือแจ้งให้ดาเนินการเพื่อให้มีตัวผู้ชาระบัญชี
หรือยื่นรายงานการชาระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการชาระบัญชี ถ้าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือผู้ชาระบัญชี
ดาเนินการให้มีตัวผู้ชาระบัญชีหรือยื่นรายงานการชาระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการชาระบัญชีแล้วแต่กรณี

(3) ห้ างหุ้ น ส่ ว นหรือ บริษั ท แสดงหลั กฐาน ให้ เห็ นว่ามีเหตุ อื่น ที่ ไม่ อาจขีดชื่ อออกจาก
ทะเบียนได้เมื่อพ้นระยะเวลาตาม (๑) หรือ (๒) แล้ว
(4) ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทไม่มีที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ แต่ในระหว่าง
ดาเนินการได้มาจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่
(5) มีการส่งงบการเงิน
(6) มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนหรือยื่นเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องทาง
ทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือมีการส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายถึงวันที่ตรวจสอบไม่เกิน 3 ปี
(7) มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเกี่ยวกับผู้ชาระบัญชีหรือสานักงาน
ของผู้ชาระบัญชี หรือยื่นเอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้องทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทครั้งสุดท้ายถึงวันที่
ตรวจสอบไม่เกิน 3 ปี
(๘) ห้างหุ้นส่วนได้จดทะเบียนควบกับห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัดได้จดทะเบียนควบกับ
บริษัทจากัดอืน่ แล้ว หรืออยู่ในระหว่างดาเนินการจดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท แล้วแต่กรณี
(๙) ห้างหุ้นส่วนได้แปรสภาพเป็นบริษัทจากัด หรือบริษัทจากัดได้แปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจากัดแล้ว หรืออยู่ในระหว่างดาเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
แล้วแต่กรณี
(๑๐) มีการยื่นขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อนายทะเบียน ทั้งนี้ ไม่ว่านาย
ทะเบียนจะได้รับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นแล้วหรือไม่
(๑๑) ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทได้ถูกศาลพิพากษาหรือมีคาสั่งให้ ล้มละลาย พิทักษ์ทรัพย์
ชั่วคราวหรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคาสั่งอื่นตามกฎหมายล้มละลาย
(๑๒) ศาลมีคาสั่งรับคาร้องฟื้นฟูกิจการหรืออยู่ในระหว่างดาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ
(๑๓) มีหลักฐานเป็นหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอยู่ในระหว่าง
การฟ้องร้องดาเนินคดี หรือศาลมีคาสั่งห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเป็นการชั่วคราว หรือมีคาสั่งศาล
ในทานองเดียวกัน หรือมีการคัดค้านการจดทะเบียน
ข้อ ๑๐8 ให้น าความในข้อ ๑๐4 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การ
ขอให้ระงับการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียนโดยอนุโลม
หมวด 7
กำรอุทธรณ์คำสั่งนำยทะเบียน
--------------------------ข้อ ๑๐9 ในกรณีนายทะเบียนมีคาสั่งปฏิเสธการจดทะเบียน หรือการจดทะเบียนที่มีผู้คัดค้าน
และคาคัดค้านฟังไม่ขึ้น ให้นายทะเบียนแจ้งผลการพิจารณาคาขอจดทะเบียนหรือคาคัดค้านเป็นหนังสือส่งทาง
ไปรษณีย์ตอบรับไปยังภูมิลาเนาของผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านแล้วแต่กรณีโดยระบุ วัน เดือน และปี ที่ทาคาสั่ง
ชื่ อ และต าแหน่ งของเจ้ าหน้ าที่ ที่ ท าค าสั่ ง ลายมื อ ชื่ อ ของเจ้ าหน้ าที่ ที่ ท าค าสั่ ง และเหตุ ผ ลที่ ท าค าสั่ งซึ่ ง
ประกอบด้วยข้อเท็จ จริ งอัน เป็ น สาระส าคัญ ข้อกฎหมายที่ อ้างอิง ข้อพิ จารณาและข้อสนับ สนุน ในการใช้

ดุลพินิจ พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยว่าผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคาสั่งดังกล่าว
ข้อ ๑10 คาอุทธรณ์ ต้องทาเป็นหนังสื อระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่
อ้างอิงให้ชัดเจนโดยยื่นต่อนายทะเบียนผู้ออกคาสั่ง
ข้อ ๑๑1 เมื่อได้รับคาอุทธรณ์ ให้นายทะเบียนผู้ออกคาสั่งพิจารณาคาอุทธรณ์ หากเห็น
ด้วยกับคาอุทธรณ์ก็ให้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงคาสั่ง แต่หากไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ให้สรุปข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมาย และทาความเห็นเสนอผู้มีอานาจพิจารณาคาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาอุทธรณ์
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
กรณี ที่ น ายทะเบี ย นผู้ อ อกค าสั่ งไม่ อ ยู่ ห รือ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ งานได้ ให้ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม
ทะเบียนธุรกิจและอานวยความสะดวกทางการค้า หรือผู้อานวยการสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต หรือ
ผู้อานวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง หรือ ผู้ทาหน้าที่แทนบุคคลดังกล่าว เป็นผู้พิจารณาคาอุทธรณ์ หรือ
มอบหมายให้นายทะเบียนอื่นเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาคาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง
หมวด ๘
กำรถอน กำรจำหน่ำย และกำรทำลำยคำขอจดทะเบียนและเอกสำรเกี่ยวกับทะเบียน
--------------------------ข้อ ๑๑2 ในกรณีที่นายทะเบียนยังไม่ได้รับจดทะเบียนคาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทใด ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ หากมีการขอถอนคาขอ นายทะเบียนจะอนุญาตให้ถอนคาขอนั้นได้เมื่อ
ปรากฏว่า ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือขอถอนคาขอ
เมื่ออนุญ าตให้ ถอนคาขอจดทะเบียนแล้ว ให้นายทะเบียนบั นทึกถอนคาขอในสารบัญ
ทะเบียนและในระบบคอมพิวเตอร์และให้จาหน่ายคาขอนั้นออกจากสารบบ
ข้อ ๑๑3 คาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่นายทะเบียนได้ตรวจพิจารณาและมี
คาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ให้นายทะเบียนแจ้งคาสั่งและกาหนดระยะเวลาให้ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้รับมอบ
อานาจทราบว่าจะต้องดาเนินการตามคาสั่งให้เสร็จสิ้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่มีคาสั่งในคาขอนั้นโดยให้ลง
ลายมือชื่อรับทราบในแบบ ต. (แบบตรวจคาขอจดทะเบียน) และผู้ขอจดทะเบียนจะต้องดาเนินการตามคาสั่ง
ของนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กาหนด
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หากผู้ขอจดทะเบียนยังมิได้ดาเนินการตามคาสั่ง
ของนายทะเบีย น ให้น ายทะเบี ยนจาหน่ ายคาขอนั้นออกจากสารบบ และบันทึกจาหน่ายคาขอในสารบัญ
ทะเบียนและในระบบคอมพิวเตอร์
ข้อ ๑๑4 บรรดาคาขอที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียน คาขอที่ผู้ขอจดทะเบียนขอถอน
หรือละทิ้ง เมื่อนายทะเบียนได้จาหน่ายออกจากสารบบแล้วให้ดาเนินการทาลายได้ตามระเบียบงานสารบรรณ
เอกสารอื่นนอกจากเอกสารตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนจะทาลายได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมาย
ให้อานาจนายทะเบียนที่จะทาลายเอกสารดังกล่าวได้
อากรแสตมป์ที่ผนึกอยู่บนเอกสารที่จะทาลายได้ให้ทาลายเสียด้วย

บทเฉพำะกำล
ข้อ ๑๑5 บรรดาคาขอจดทะเบียนซึ่งได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะยื่นคาขอจดทะเบียนนั้น
ข้อ ๑๑6 คาขอจดทะเบียนตามข้อ ๑๑5 ที่นายทะเบียนได้ตรวจพิจารณาและมีคาสั่ ง
อย่ างหนึ่ งอย่างใดแล้ ว ก่อนวัน ที่ ระเบี ย บนี้ ใช้บั งคั บ ถ้าผู้ ขอจดทะเบี ยนมิ ได้ ดาเนิน การตามคาสั่ งของนาย
ทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ นายทะเบียนจะจาหน่ายคาขอจดทะเบียน
นั้นออกจากสารบบ
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61
(นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์)
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายทะเบียนกลาง

รายละเอียดคําขอจดทะเบียน รายการจดทะเบียน เอกสารประกอบรายการจดทะเบียน และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนตามประเภทการจดทะเบียน
แนบทายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

ลําดับ

ประเภทการจดทะเบียน

คําขอ

รายการ
จดทะเบียน

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน

1

จัดตั้งหางหุนสวนจํากัด

แบบ หส.1

แบบ หส.2
(ใชทั้ง 3 หนา)

แบบ ว.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

แบบคํารับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน
ใบแจงผลการจองชื่อนิติบุคคล
แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่น นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)
แบบ สสช.๑ จํานวน ๑ ฉบับ
แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
สําเนาหลักฐานการรับชําระเงินลงหุนที่หางหุนสวนไดออกใหแกผูเปนหุนสวน
กรณีมีคนตางดาวลงหุนในหางหุนสวนไมถึงรอยละ ๕๐ ของเงินลงหุนหรือทุนจดทะเบียน
ใหผูเปนหุนสวนทุกคนที่มีสญ
ั ชาติไทยสงเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกใหเพื่อรับรองหรือแสดง
ฐานะทางการเงินของผูเปนหุนสวนแตละรายโดยเอกสารดังกลาวตองแสดงจํานวนเงินที่
สอดคลองกับจํานวนเงินที่นํามาลงหุนดวย
(8) สําเนาบัตรประจําตัวของผูเปนหุนสวนทุกคน
(9) สําเนาหลักฐานการเปนผูรบั รองลายมือชื่อ (ถามี)
(๑0) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)

2

จัดตั้งหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล

แบบ หส.1

แบบ หส.2
(ใชเฉพาะหนา 1
และหนา 3)

แบบ ว.

เชนเดียวกับจัดตั้งหางหุนสวนจํากัด

-2รายการ
จดทะเบียน

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน

แบบ หส.1

แบบ หส.2
(ใชเฉพาะหนา
ที่มีการแกไขรายการ
และกรณีแกไขเพิ่มเติม
ผูเปนหุนสวนใหระบุ
รายการผูเปนหุนสวน
ทั้งหมดหลังจากที่มี
การแกไขแลว)

-

แบบ หส.1

แบบ หส.2
(ใชเฉพาะหนา 1)

ลําดับ

ประเภทการจดทะเบียน

คําขอ

3

แกไขเพิ่มเติมหางหุนสวน
- ชื่อหางหุนสวน
- ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและ/
หรือสํานักงานสาขา
- ผูเปนหุนสวน
- หุนสวนผูจดั การ
- ขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการ
- ตราของหางหุนสวน
- รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรจะให
ประชาชนทราบ

4

แกไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค
ของหางหุนสวน

แบบ ว.

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน
(2) ใบแจงผลการจองชื่อนิติบุคคล (ใชเฉพาะกรณีแกไขเพิม่ เติมชื่อและหรือตราหางหุนสวน)
(3) แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่น นอกจากชื่อ
ภาษาอังกฤษ)
(4) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป (ใชเฉพาะกรณี
แกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ)
(5) สําเนาบัตรประจําตัวของผูเปนหุนสวนที่เขาใหมทุกคน
(6) สําเนาหลักฐานการรับชําระเงินลงหุนที่หางหุนสวนไดออกใหแกผูเปนหุนสวน
(ใชเฉพาะกรณีจดทะเบียนผูเปนหุน สวนเขาใหม/เพิ่มทุน โดยนําเงินมาลงหุน)
(7) สัญญาหุนสวนแกไขเพิม่ เติม (ใชเฉพาะกรณีหุนสวนผูจดั การตามที่จดทะเบียนไวมิได
ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเนื่องจากออกจากการเปนหุนสวนผูจดั การหรือถึงแกกรรม)
(8) สําเนาใบมรณบัตร (ใชเฉพาะกรณีหุนสวนผูจัดการถึงแกกรรม)
(9) สําเนาหลักฐานการเปนผูจดั การมรดก (ใชเฉพาะกรณีหุนสวนผูจัดการถึงแกกรรม)
(10) สําเนาบัตรประจําตัวของหุน สวนผูจดั การที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน
(11) สําเนาหลักฐานการเปนผูรบั รองลายมือชื่อ (ถามี)
(12) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

แบบคํารับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน
แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ (กรอกเฉพาะขอ 1 และขอ 6)
สําเนาบัตรประจําตัวของหุนสวนผูจ ัดการที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน
สําเนาหลักฐานการเปนผูร ับรองลายมือชื่อ (ถามี)
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)

-3ลําดับ

ประเภทการจดทะเบียน

คําขอ

รายการ
จดทะเบียน

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน

5

ควบหางหุนสวน

แบบ หส.1

แบบ หส.2
(หางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล
ใชเฉพาะหนา 1
และหนา 3
หางหุนสวนจํากัด
ใชทั้ง 3 หนา)

แบบ ว.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

แบบคํารับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน
ใบแจงผลการจองชื่อนิติบุคคล (ใชเฉพาะกรณีตั้งชื่อหางหุนสวนขึ้นใหม)
แบบขอใชชอื่ นิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่นนอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)
แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ
แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป (ใชเฉพาะกรณี
ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญมิใชที่ตั้งเดิมของหางที่ควบเขากัน)
(6) สําเนาบัตรประจําตัวของผูเปนหุน สวนทุกคน
(7) สําเนาหลักฐานการเปนผูร ับรองลายมือชื่อ (ถามี)
(8) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)

6

แปรสภาพหางหุนสวน
เปนบริษัทจํากัด

แบบ บอจ.1

แบบ บอจ.2
แบบ ว.
(ใชเฉพาะหนา 1
แบบ ก.
แตไมตองระบุ
รายการผูเริ่มกอการ)
ชําระอากร 200 บาท
แบบ บอจ.3
(ใชทั้ง 2 หนา)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
แบบ บอจ.5
แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ
สําเนารายชื่อผูเปนหุนสวนในการประชุมใหความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพพรอมลายมือชื่อ
สําเนารายงานการประชุมของผูเปนหุนสวนในการใหความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพ
สําเนาขอบังคับ ชําระอากร 200 บาท (ถามี)
สําเนาหลักฐานการรับชําระคาหุน - โอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน - เอกสารหลักฐานการใหใชสิทธิ์
ตาง ๆ (ถามี)
(8) หนังสือพิมพที่ลงพิมพโฆษณาบอกกลาวการแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจํากัด (ใชเฉพาะ
หนาที่มีชื่อหนังสือพิมพและวันที่ออกหนังสือพิมพ)
(9) สําเนาหนังสือบอกกลาวเจาหนี้ (ถามี)
(10) สําเนาหนังสือยืนยันวาหางหุนสวนไมมีเจาหนี้หรือเจาหนีไ้ มคดั คานซึ่งลงลายมือชื่อโดย
กรรมการตามอํานาจที่ขอจดทะเบียน

-4ลําดับ

ประเภทการจดทะเบียน

คําขอ

รายการ
จดทะเบียน

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
(11) สําเนาหนังสือคัดคานของเจาหนี้ (ถามี)
(12) สําเนาหลักฐานการชําระหนี้ - ใหประกันหนี้เจาหนี้ (ถามี)
(13) หนังสือยืนยันการรับมอบกิจการ ทรัพยสิน บัญชี เอกสารและหลักฐานตาง ๆของหางหุนสวน
ที่แปรสภาพซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอํานาจที่ขอจดทะเบียน
(14) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
(15) สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการทุกคน
(16) สําเนาหลักฐานการเปนผูร ับรองลายมือชื่อ (ถามี)
(17) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)

7

หนังสือบริคณหสนธิ

แบบ บอจ.1

แบบ บอจ.2
แบบ ว.
(ใชทั้ง 2 หนา)
ชําระอากร 200 บาท

8

แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
กอนการจัดตั้งบริษัท

แบบ บอจ.1

แบบ บอจ.2
(ใชเฉพาะหนา 1)

(1) ใบแจงผลการจองชื่อนิติบุคคล
(2) แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่นนอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)
(3) หลักฐานใหความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ใชเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือใชชื่อนิติบุคคลที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
(4) สําเนาบัตรประจําตัวของผูเริม่ กอการทุกคน
(5) สําเนาหลักฐานการเปนผูร ับรองลายมือชื่อ (ถามี)
(6) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)

แบบ ว.
(1) ใบแจงผลการจองชื่อนิติบุคคล (ใชเฉพาะกรณีเปลี่ยนชื่อบริษัท)
(ใชเฉพาะกรณีแกไข (2) แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่นนอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)
(3) หลักฐานใหความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพิ่มเติม
วัตถุที่ประสงค)
(ใชเฉพาะบริษทั ที่ประกอบธุรกิจหรือใชชื่อนิติบุคคลที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
(4) หลักฐานการใหความยินยอมของผูเริม่ กอการทุกคน
(5) สําเนาบัตรประจําตัวของผูเริม่ กอการที่เขาใหมทุกคน (ใชในกรณีเพิม่ หรือเปลี่ยนตัวผูเริ่มกอการ)
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ประเภทการจดทะเบียน

คําขอ

รายการ
จดทะเบียน

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
(6) สําเนาบัตรประจําตัวของผูเริม่ กอการที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน
(7) สําเนาหลักฐานการเปนผูร ับรองลายมือชื่อ (ถามี)
(8) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)

9

จัดตั้งบริษัท

แบบ บอจ.1

แบบ บอจ.3
(ใชทั้ง 2 หนา)

แบบ ก.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
แบบ บอจ.5
สําเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
สําเนารายงานการประชุมตั้งบริษทั
สําเนาขอบังคับ ชําระอากร 200 บาท (ถามี)
สําเนาหลักฐานการรับชําระคาหุนที่บริษัทออกใหแกผูถือหุน
กรณีมคี นตางดาวถือหุนในบริษัทจํากัดไมถึงรอยละ ๕๐ ของเงินลงหุน หรือทุนจดทะเบียน หรือ
ในกรณีไมมีคนตางดาวเปนผูถือหุน แตคนตางดาวเปนกรรมการผูมีอาํ นาจลงนามหรือรวมลงนาม
ผูกพันบริษัท ใหผูถือหุนทุกคนที่มสี ัญชาติไทยสงเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกใหเพื่อรับรอง
หรือแสดงฐานะทางการเงินของผูถ ือหุนโดยตองแสดงจํานวนเงินที่สอดคลองกับจํานวนเงินที่
นํามาลงหุนหรือถือหุนของผูถือหุนแตละราย
(8) แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ
(9) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
(10) หลักฐานใหความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ใชเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือใชชื่อนิติบุคคลที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
(11) สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการทุกคน
(12) สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)
(13) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)

-6ลําดับ
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ประเภทการจดทะเบียน
หนังสือบริคณหสนธิ และ
จัดตั้งบริษัท พรอมกัน
ภายในวันเดียวกัน

คําขอ
แบบ บอจ.1

รายการ
จดทะเบียน

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน

แบบ บอจ.2
แบบ ว.
(ใชทั้ง 2 หนา)
แบบ ก.
ชําระอากร 200 บาท
แบบ บอจ.3
(ใชทั้ง 2 หนา)

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
(1)
(2)
(3)
(4)

แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
ใบแจงผลการจองชื่อนิติบุคคล
แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่น นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)
หลักฐานใหความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ใชเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือใชชื่อนิติบุคคลที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
(5) แบบ บอจ.5
(6) สําเนารายชื่อผูเขาชื่อซื้อหุนหรือผูร ับมอบฉันทะในการประชุมใหความเห็นชอบในกิจการที่ได
ประชุมจัดตั้งบริษัทพรอมลายมือชือ่
(7) สําเนารายงานการประชุมตั้งบริษทั
(8) สําเนาขอบังคับ ชําระอากร 200 บาท (ถามี)
(9) สําเนาหลักฐานการรับชําระคาหุนที่บริษัทออกใหแกผูถือหุน
(10) กรณีมีคนตางดาวถือหุนในบริษทั จํากัดไมถึงรอยละ ๕๐ ของเงินลงหุนหรือทุนจดทะเบียน
หรือในกรณีไมมคี นตางดาวเปนผูถอื หุนแตคนตางดาวเปนกรรมการผูม ีอํานาจลงนามหรือ
รวมลงนามผูกพันบริษัท ใหผูถือหุน ทุกคนที่มีสัญชาติไทยสงเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให
เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงินของผูถือหุนโดยตองแสดงจํานวนเงินที่สอดคลองกับ
จํานวนเงินที่นํามาลงหุนหรือถือหุนของผูถือหุนแตละราย
(11) แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ
(12) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สาํ คัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
(13) สําเนาบัตรประจําตัวของผูเริ่มกอการและกรรมการทุกคน
(14) สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)
(15) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)

-7ลําดับ

ประเภทการจดทะเบียน

คําขอ

รายการ
จดทะเบียน

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน
-

11

มติพิเศษให
เพิ่มทุน/ลดทุน/ควบบริษัท

แบบ บอจ.1

แบบ บอจ.4

12

ควบบริษัท

แบบ บอจ.1

แบบ บอจ.2
แบบ ว.
(ใชเฉพาะหนา 1
แบบ ก.
แตไมตองระบุ
รายการผูเริ่มกอการ)
ชําระอากร 200 บาท
แบบ บอจ.3
(ใชทั้ง 2 หนา)

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน
สําเนาหลักฐานการเปนผูร ับรองลายมือชื่อ (ถามี)
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)

แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
แบบ บอจ.5 ของบริษัทตั้งใหมตามที่ควบเขากัน
ใบแจงผลการจองชื่อนิติบุคคล (ใชเฉพาะกรณีตั้งชื่อบริษัทขึ้นใหม)
แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่น นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)
หลักฐานใหความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (ใชเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายหนาประกันภัย)
(6) สําเนาขอบังคับของบริษัทตั้งใหมตามที่ควบเขากัน ชําระอากร 200 บาท (ถามี)
(7) แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ
(8) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป (ใชเฉพาะกรณี
ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญมิใชที่ตั้งเดิมของบริษัทที่ควบเขากัน)
(9) สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการทุกคน
(10) สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)
(11) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
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ประเภทการจดทะเบียน

คําขอ

รายการ
จดทะเบียน

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน

13

แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
ภายหลังจัดตั้งบริษัท

แบบ บอจ.1

แบบ บอจ.4

แบบ ว.
(ใชเฉพาะกรณี
แกไขเพิ่มเติมวัตถุที่
ประสงค)

14

ตั้งขอบังคับใหม
หรือแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ

แบบ บอจ.1

แบบ บอจ.4

-

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
ใบแจงผลการจองชื่อนิติบุคคล (ใชเฉพาะกรณีแกไขเพิม่ เติมชื่อบริษัท)
แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่น นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)
หนังสือบริคณหสนธิฉบับแกไขเพิม่ เติม ชําระอากร 50 บาท จํานวน 1 ฉบับ
แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ (ใชเฉพาะกรณีแกไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค)
หลักฐานใหความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (ใชเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายหนาประกันภัย)
(7) สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน
(6) สําเนาหลักฐานการเปนผูร ับรองลายมือชื่อ (ถามี)
(7) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
(2) ขอบังคับใหมหรือขอบังคับฉบับแกไขเพิ่มเติม ชําระอากร 50 บาท จํานวน 1 ฉบับ
(3) การแกไขเพิม่ เติมขอบังคับเพื่อเปลี่ยนรอบปบญ
ั ชี กรณีที่บริษัทไมเคยดําเนินการปดรอบปบัญชี
เพื่อจัดทํางบดุล ใหสงหนังสือยืนยันวาตั้งแตจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ยังไมเคยดําเนินการปดบัญชี
เพื่อจัดทํางบดุล
(4) สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน
(5) สําเนาหลักฐานการเปนผูร ับรองลายมือชื่อ (ถามี)
(6) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
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ประเภทการจดทะเบียน
เพิ่มทุน
ลดทุน
กรรมการ
แกไขเพิ่มเติม
- จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่ง
ลงชื่อผูกพันบริษัท
- ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ
และ/หรือสํานักงานสาขา
- ตราของบริษัท
- รายการอยางอื่นซึ่ง
เห็นสมควร
จะใหประชาชนทราบ

คําขอ
แบบ บอจ.1

รายการ
จดทะเบียน
แบบ บอจ.4

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน
แบบ ก.
(ใชเฉพาะกรณี
มีกรรมการเขาใหม)

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
(1) ใบแจงผลการจองชื่อนิติบุคคล (ใชเฉพาะกรณีเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษในตราของบริษัท)
(2) แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่น นอกจากชื่อ
ภาษาอังกฤษ)
(3) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
(4) สําเนาหลักฐานการรับชําระคาหุน (ใชเฉพาะกรณีจดทะเบียนเพิ่มทุน)
- หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ
- สําเนาหลักฐานการรับชําระคาหุนที่บริษัทออกใหแกผูถือหุน
(5) หลักฐานการอนุญาตให เพิ่มทุน ลดทุน แตงตั้งกรรมการใหม แกไขเพิ่มเติมสํานักงานแหงใหญ
และ/หรือสํานักงานสาขา จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแหงประเทศไทย
หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แลวแตกรณี (ใชเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินทุน หรือ
หลักทรัพย หรือเครดิตฟองซิเอร หรือธนาคารพาณิชย)
(6) สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการเขาใหมทุกคน (ใชในกรณีมีกรรมการเขาใหม)
(7) สําเนาใบมรณบัตร (ใชเฉพาะกรณีกรรมการถึงแกกรรม)
(8) คําสั่งศาลใหลมละลาย (ใชเฉพาะกรณีฟนฟูกิจการ)
(9) หนังสือชี้แจงวาที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติกาํ หนดสภาพและบุรมิ สิทธิแ์ หงหุนนั้นๆ วาเปน
สถานใดเพียงใด (ใชเฉพาะกรณีจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกหุน ใหมเปนหุนบุริมสิทธิ์ โดยไมไดจด
ทะเบียนขอบังคับ หรือจดทะเบียนขอบังคับแตไมไดกําหนดชนิดของหุนไว)
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ประเภทการจดทะเบียน

คําขอ

รายการ
จดทะเบียน

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
(10)
(11)
(12)
(13)

แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สาํ คัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน
สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)

16

เลิกหางหุนสวน

แบบ ลช.1

แบบ ลช.2

-

(1) สําเนาคําสั่งศาลใหเลิกหางหุนสวน (ถามี)
(2) สําเนาสัญญาของหางหุนสวนหรือขอตกลงของผูเปนหุนสวนทุกคนทีต่ กลงหรือใหความยินยอม
ในการตั้งผูชําระบัญชีหรือตั้งผูอื่นที่ไมใชหุนสวนผูจดั การทุกคนเปนผูชําระบัญชี (ใชเฉพาะกรณี
ที่ผูชําระบัญชีมิใชหุนสวนผูจดั การทุกคนตามที่จดทะเบียนไวกอนเลิก) หรือกําหนดอํานาจของผู
ชําระบัญชีเปนอยางอื่นซึ่งมิใชอํานาจของหุนสวนผูจัดการตามที่จดทะเบียนไวกอนเลิก
(3) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานของผูชําระบัญชีและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
(ใชเฉพาะกรณีสํานักงานของผูชําระบัญชีมิใชที่ตั้งสํานักงานแหงใหญตามที่จดทะเบียนไวกอนเลิก)
(4) สําเนาใบมรณบัตร (ใชเฉพาะกรณีหุนสวนผูจดั การถึงแกกรรม)
(5) สําเนาบัตรประจําตัวของผูชําระบัญชีทุกคน
(6) สําเนาหลักฐานการเปนผูร ับรองลายมือชื่อ (ถามี)
(7) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)

17

เลิกบริษัท

แบบ ลช.1

แบบ ลช.2

-

(1) สําเนาคําสั่งศาลใหเลิกบริษัท (ถามี)
(2) สําเนารายงานการประชุมใหญผูถอื หุนซึ่งผูถือหุนที่มีมติตั้งผูชําระบัญชีหรือกําหนดอํานาจผูชําระ
บัญชีเปนอยางอื่น โดยมีกรรมการผูม ีอํานาจทําการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไวกอนเลิก
บริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง (ใชเฉพาะกรณีที่ผูชําระบัญชีมิใชกรรมการทุกคนตามที่
จดทะเบียนไวกอนเลิก หรือกําหนดอํานาจของผูชําระบัญชีเปนอยางอื่นซึ่งมิใชอํานาจของ
กรรมการตามที่จดทะเบียนไวกอนเลิก

-11ลําดับ

ประเภทการจดทะเบียน

คําขอ

รายการ
จดทะเบียน

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
(3) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานของผูชําระบัญชีและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
(ใชเฉพาะกรณีสํานักงานของผูชําระบัญชีมิใชที่ตั้งสํานักงานแหงใหญตามที่จดทะเบียนไวกอนเลิก)
(4) สําเนาใบมรณบัตร (ใชเฉพาะกรณีกรรมการถึงแกกรรม)
(5) สําเนาบัตรประจําตัวของผูชําระบัญชีทุกคน
(6) สําเนาหลักฐานการเปนผูร ับรองลายมือชื่อ (ถามี)
(7) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)

18

แกไขเพิ่มเติม
อํานาจของผูชําระบัญชี
ที่ตั้งสํานักงานของผูชําระบัญชี
ตั้ง/เปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี

แบบ ลช.1

แบบ ลช.2

19

เสร็จการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือ แบบ ลช.1
บริษัท

แบบ ลช.5

-

แบบ ลช.3
(พรอมเอกสาร
แนบทาย)

(1) สําเนาคําสั่งศาลกําหนดอํานาจของผูชําระบัญชีและ/หรือเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี (ถามี)
(2) สําเนาบัตรประจําตัวของผูชําระบัญชีที่ตั้งใหมทุกคนในกรณีตั้ง/เปลีย่ นตัวผูชําระบัญชี
(3) แผนทีแ่ สดงที่ตั้งสํานักงานของผูชําระบัญชีและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
(ใชเฉพาะกรณีสํานักงานของผูชําระบัญชีมิใชที่ตั้งสํานักงานแหงใหญตามที่จดทะเบียนไวกอนเลิก)
(4) สําเนาบัตรประจําตัวของผูชําระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน
(5) สําเนาหลักฐานการเปนผูร ับรองลายมือชื่อ (ถามี)
(6) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
(1) แบบ ลช.6
(2) งบการเงิน ณ วันเลิกหางหุนสวนหรือบริษัท (จะใชงบการเงิน ณ วันที่ผูเปนหุนสวนตกลงใหเลิก
หางหุนสวนหรือที่ประชุมใหญผูถอื หุนมีมติพิเศษใหเลิกบริษัท หรืองบการเงิน ณ วันที่นาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนเลิกหางหุน สวนหรือบริษัทก็ได)
(3) แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร
(4) สําเนาบัตรประจําตัวของผูชําระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน
(5) สําเนาหลักฐานการเปนผูร ับรองลายมือชื่อ (ถามี)
(6) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)

แบบพิมพ์ที่นายทะเบี ยนกาหนดรู ปแบบ
แนบท้ายระเบี ยบสานั กงานทะเบี ยนหุ้ นส่วนบริษั ทกลาง
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้ นส่วนและบริษั ท พ.ศ. 2561
----------------------------------แบบ หส. 11

แบบ หส. 2

แบบ บอจ. 12

แบบ บอจ. 23

แบบ บอจ. 3

แบบ บอจ. 4

แบบ บอจ. 54

แบบ ว.

แบบ ก.

แบบ สสช. 1

แบบ ลช. 15

แบบ ลช. 2

แบบ ลช. 3

แบบ ลช. 5

แบบ ลช. 6

แบบ บธ. 2

หนังสือมอบอำนำจ
แบบคำรับรองกำรกำรจดทะเบีย นห้ำ งหุ้น ส่วน
แบบคำรับรองกำรจดทะเบียนบริษัทจำกัด
แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภำษำต่ำงประเทศ
หนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไขเพิ่ม เติม 6
แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงำนแห่งใหญ่
1

แก้ไขเพิ่มเติมตำมระเบียบสำนักงำนหุ้น ส่วนบริษั ทกลำงว่ำ ด้ว ยกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่ วนและบริ ษัท
แก้ไขเพิ่มเติมตำมระเบียบสำนักงำนหุ้น ส่วนบริษั ทกลำงว่ำ ด้ว ยกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่ วนและบริ ษัท
3 แก้ไขเพิ่มเติมตำมระเบียบสำนักงำนหุ้น ส่วนบริษั ทกลำงว่ำ ด้ว ยกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่ วนและบริ ษัท
4 แก้ไขเพิ่มเติมตำมระเบียบสำนักงำนหุ้น ส่วนบริษั ทกลำงว่ำ ด้ว ยกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่ วนและบริ ษัท
5 แก้ไขเพิ่มเติมตำมระเบียบสำนักงำนหุ้น ส่วนบริษั ทกลำงว่ำ ด้ว ยกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่ วนและบริ ษัท
6 แก้ไขเพิ่มเติมตำมระเบียบสำนักงำนหุ้น ส่วนบริ ษัทกลำงว่ำ ด้ว ยกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่ วนและบริ ษัท
2

(ฉบับที่
(ฉบับที่
(ฉบับที่
(ฉบับที่
(ฉบับที่
(ฉบับที่

2) พ.ศ. 2562
2) พ.ศ. 2562
3) พ.ศ. 2563
2) พ.ศ. 2562
2) พ.ศ. 2562
3) พ.ศ. 2563

แบบ หส. 
คําขอที………….…….....
รับวันที……………….....

คําขอจดทะเบียนห้ างหุ้นส่ วน

สํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั
…………………..………………

ห้างหุน้ ส่วน………………………….…………………………………………..……………
ทะเบียนเลขที…………………………………………………
() ข้าพเจ้าขอจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน สามัญนิติบุคคล / จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ดังต่อไปนี+
จัจดตั+งห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล / จํากัด (ทุนจดทะเบียน……………….......................................บาท)
ควบห้างหุน้ ส่วน (ห้างหุน้ ส่วน...............................................................................ทะเบียนเลขที,...............................................................
ได้ควบเข้ากันกับ ห้างหุน้ ส่วน...............................................................................ทะเบียนเลขที,................................................................)
แแก้ไขเพิ,มเติมชื,อห้างหุน้ ส่วน
แแก้ไขเพิ,มเติมวัตถุที,ประสงค์ของห้างหุน้ ส่วน
แก้ไขเพิมเติมทีตั"งสํานักงานแห่งใหญ่ และ / หรื อ สํานักงานสาขา
แก้
แ ไขเพิมเติมผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน (หุน้ ส่วนเข้า…...…......คน) (หุน้ ส่วนออก........…......คน) (เพิมทุน.......……..คน) (ลดทุน....................คน)
(เปลียนสิ งทีนํามาลงหุน้ .........…....คน) (เปลียนจําพวกหุน้ ส่วน.................คน)
(ทุนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคนรวมกันเพิมขึ"น .................................................................................บาท)
แแก้ไขเพิ,มเติมหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
แแก้ไขเพิ,มเติมข้อจํากัดอํานาจหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
แแก้ไขเพิ,มเติมตราของห้างหุน้ ส่วน
รรายการอื,น ๆ ที,เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ
(1) เมือนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์แล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดงั นี"
ขอส่
ข งสําเนาข้อบังคับเกียวกับการทํางาน ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 1789 (กรณี มีลูกจ้างตั"งแต่ 9: คน ขึ"นไป)
ข
ขอจดทะเบี
ยนเครื องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. 17;8
ข บตั รประจําตัวผูส้ ่งออก – นําเข้าสิ นค้าตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื องหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอรับหนังสื อสําคัญ
ขอมี
การส่งออก – นําเข้า สิ นค้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 1778

ลงลายมือชื,อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
...……………………………………………
(………………………………………….…)

(ประทับตราของห้างหุน้ ส่วน)
ขอรับรองว่าผูข้ อจดทะเบียนได้ลงลายมือชือต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
เมือวันที……………………………………………………..
……………………………………………………………....
(……………………………………………………….……)
นายทะเบียน /……………………..…………………………

…………………………….………..………
(……………………………………..………)
บันทึกนายทะเบียน
รับจดทะเบียน ณ วันที…….……………..…..…….……
(ลงลายมือชือ)……………..…………......…...............นายทะเบียน
(.…............................................................)
ประทับตราตําแหน่ง

คําเตือน 9. ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้าพนักงาน มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็ นสาระสําคัญทีจดทะเบียนไม่ถูกต้องหรื อเป็ นเท็จ
3. การไม่ยนคํ
ื าขอจดทะเบียนภายในเวลาทีกฎหมายกําหนดจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติกาํ หนดความผิดเกียวกับห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียน
ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด บริ ษทั จํากัด สมาคม และมูลนิ ธิ พ.ศ.18II









         
  

 !"!#
5
5 6789:87;<=>?@>;?AB@ C=<BBD+EF@GFHIJ:DKBJLM BBNON:APPQ5O>RL8IR<QST?R>KUV=;UQIV>WN XKY55 

    !ZZZZZZZZZZZZZL8>S[6@7P<>R\B8>KS>8O>RJ7SC>8HIJ:DKB55
555555555555555BNON:APPQ5W5<9B77S?B9;C] 7BD+55F9;BD+



" #    $    %
& '( )*    !      #+ , 
-". / 0-123124314.
  +  356 37  8  
-&. / 0-123124314.
  +  356 37  8  
-9. / 0-123124314.
  +  356 37  8  
-:. / 0-123124314.
  +  356 37  8  
-;. / 0-123124314.
  +  356 37  8  
9    '(8 + !     ,  #+ , 
-". -&.
-9. -:.
: !8 + 8   '(8 + + , 


; C^>B9S;>BU?=;\?_=5O9+;7K`J= Q6HD,

8I:Aa>b>79;Scb

< =)  6!     , !+ ) >?   7    , 8  7' 
@+ #   AB   7 )         )* C

5 5
5
5
5
5
55555555555555577S\?@5W5<9BHD,5














-.






 5555555555555555555555555555555555555555555B>KHIJ:DKB


แบบ บอจ. 1
คําขอที......................................
รับวันที………………………….

คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด

สํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั
…….………………………….……

บริ ษทั …………………………………………………….……….…… จํากัด
ทะเบียนเลขที บค…………………………………….……….……ทะเบียนเลขที………………………………………….……….…
(9) ข้าพเจ้าขอจดทะเบียนบริ ษทั จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ดงั ต่อไปนี"
หนังสื อบริ คณห์สนธิ
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิก่อนการจัดตั"งบริ ษทั ข้อ……….…….………
จัดตั"งบริ ษทั จํากัด
แปรสภาพห้างหุน้ ส่ วนเป็ นบริ ษทั จํากัด (ห้างหุน้ ส่วน........................................................ ทะเบียนเลขที....................................................)
มติพิเศษให้ (เพิมทุน / ลดทุน / ควบบริ ษทั )
เพิมทุน / ลดทุน
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 1. (ชือบริ ษทั )
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 2. (สํานักงานของบริ ษทั )
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุทีประสงค์ของบริ ษทั )
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน / หุน้ / มูลค่าหุน้ )
แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ ข้อ .........................................................
การควบบริ ษทั จํากัด (บริ ษทั ...............................................................................จํากัด ทะเบียนเลขที.............................................................
ได้ควบเข้ากันกับบริ ษทั ......................................................................................จํากัด ทะเบียนเลขที............................................................)
กรรมการ (เข้า…………….…… คน) (ออก…………………คน)
แก้ไขเพิมเติมจํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษทั
แก้ไขเพิมเติมทีตั"งสํานักงานแห่งใหญ่ และ / หรื อ สํานักงานสาขา
แก้ไขเพิมเติมตราของบริ ษทั
รายการอย่างอืนซึงเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ
(1) เมือนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์แล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดงั นี"
ขอส่งสําเนาข้อบังคับเกียวกับการทํางาน ตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 1789 (กรณี มีลูกจ้างตั"งแต่ 9: คน ขึ"นไป)
ขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. 17;8
ขอมีบตั รประจําตัวผูส้ ่ งออก – นําเข้าสิ นค้าตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื องหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอรับหนังสื อสําคัญ การ
ส่ งออก – นําเข้า สิ นค้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 1778
ลงลายมือชือผูเ้ ริ มก่อการผูข้ อจดทะเบียน / กรรมการผูม้ ีอาํ นาจผูกพันบริ ษทั
...………………………………………….………
(.……………………………………………….…)
(ประทับตราบริ ษทั )
ขอรับรองว่าผูข้ อจดทะเบียนได้ลงลายมือชือต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
เมือวันที..................................................................................…
………………………………………..………….…………..
(……………………………………….…..……….…………)
นายทะเบียน /………………………………………….………

…………….…………….….………….…………
(..………………………………………..……..….)
บันทึกนายทะเบียน
รับจดทะเบียน ณ วันที…………………………………….
(ลงลายมือชือ)...............................................................นายทะเบียน
(..................................................................)
ประทับตราตําแหน่ง

คําเตือน 9. ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้าพนักงานมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็ นสาระสําคัญทีจดทะเบียนไม่ถูกต้องหรื อเป็ นเท็จ
3. การไม่ยนคํ
ื าขอจดทะเบียนภายในเวลาทีกฎหมายกําหนดจะมีความผิด ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดความผิดเกียวกับห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริ ษทั จํากัด สมาคม และมูลนิ ธิ พ.ศ.18II

5C^>B9S;>BHIJ:DKB?A @BC= <B:8N bH9 #

HD,5555



 !"!5
6789:87;<=>:8N bH9 BD+EF@GFHIJ:DKBJLM BBNON:APPQ5O>RL8IR<QST?R>KUV=;UQIV>WN XKY55 
    !L8>S[6@7P<>R\B8>KS>8O>RJ7SC>8HIJ:DKBBNON:APPQ5
5W5<9B77S?B9;C] 7BD+55F9;BD+
" X],7:8N bH9 5D:8N bH9 G^>S9FD
& S88RS>867;:8N bH9 5RDPB5O>R8>KX],7F9;O=7ELBD+
-". / 0-123124314.
-&. / 0-123124314.
-9. / 0-123124314.
-:. / 0-123124314.
-;. / 0-123124314.
-<. / 0-123124314.
-E. / 0-123124314.
-F. / 0-123124314.
9 G^>B<B?8] 7X],7S88RS>8de,;Q;X],7f`SV9B:8N bH9 EF@P]7




: HABGFHIJ:DKB5S^>?BFE<@JLM BG^>B<BJ;NB:>H
; C^>B9S;>BU?=;\?_=5O9+;7K`J= Q6HD,

8I:Aa>b>79;Scb

< <9OgAHD,L8IC;PY67;:8N bH9 RD6@75F9;L8>S[\BC^>JB>J7SC>8UB:H@>K?B9;C] 789:87;BD+5G^>B<BUf=B
hFKRDQ>KR]7X],7B>KHIJ:DKBde,;89:87;J7SC>8UQIL8IH9:O8>C^>B9S;>BHIJ:DKB?AB@ C=<B:8N bH9 JLM BC^>P9_

577S\?@5W5<9BHD,5

-.
5B>KHIJ:DKB

Â°

®´º °¦·®r ·

¦· ¬´ Îµ´
³Á¸¥Á¨ ¸É
®´º °¦· ®r· °¦· ¬´ ´¸ÊµÎ Ê ¹Á¤ºÉ°ª´¸É¤¸¦µ¥µ¦´n°Å¸Ê
°o ºÉ°¦· ¬´ v¦· ¬´ Îµ´w
Á ¸¥ÁÈ £µ¬µ°´§¬´¸Êh
°o Îµ´µ °¦· ¬´ ³´Ê°¥¼n ´®ª´
°o ª´»¸É¦³rÊ ´ ®¨µ¥ °¦· ¬´ ¤¸ °o ´¦µÄÂª¸ÉÂ
°o ¼o º°®»o °¦· ¬´ ¸Ê nµ¦´·Îµ´Á¡¸¥Å¤nÁ·ÎµªÁ·¸É¥´ÄoÅ¤n¦¤¼¨nµ®»o ¸Éº°

oµ³Ä®o¦¦¤µ¦¦´·Ã¥Å¤nµÎ ´ÈÅoÃ¥Ä®oÂ¨ªµ¤¦´·Án´ÊÅªoªo ¥oµÅ¤n¤¸Ä®o¦³»“”

°o » °¦· ¬´ Îµ®ÅªoÁÈ Îµªhhhhhhhhhµ hhhh 
´ª°´¬¦ 

´ªÁ¨ 

Ân°°ÁÈ ®»o   ¤¼¨nµ®»o ¨³µ  
°o ºÉ°¸É°¥¼n °µ¸¡¨µ¥¤º°ºÉ°Â¨³Îµª®»o ¸ÉÁ¼ o ¦·É ¤n°µ¦Ân¨³ÅoÁ µo ºÉ°ºÊ°Åªo¦ª¤¤¸´ ¸Ê
o µ¡Áoµ¼oÁ¦·É¤n°µ¦»¹ÉÅo ¨¨µ¥¤º°ºÉ°Åªo ¸Ê ¥·¥°¤Ä®o µ¥³Á¸¥¦ª°ªµ¤¼o °Â¨³Á· Á¥ o °¤¼¨µ¤¸ÉÅo ¦³»
Åªo Ä¦µ¥µ¦³Á¸¥¸Ê Á¡ºÉ°Äo ¦³Ã¥r °µ¦µµ¦
  °µ¥»¸ ®¤µ¥Á¨ Ã¦«´¡r


  
º°´¦¦³Îµ´ª¦³µÁ¨ ¸É 
º°´¦°ºÉÇ ¦³» Á¨ ¸É
¸É°¥¼n 
°µ¸¡ÅoÁ µo ºÉ°ºÊ °®»o ÅªoÂ¨oªh®»o  ¨¨µ¥¤º°ºÉ° 
  °µ¥»¸ ®¤µ¥Á¨ Ã¦«´¡r
º°´¦¦³Îµ´ª¦³µÁ¨ ¸É 

  
º°´¦°ºÉÇ ¦³» Á¨ ¸É
¸É°¥¼n 
°µ¸¡ÅoÁ µo ºÉ°ºÊ °®»o ÅªoÂ¨oªh®»o  ¨¨µ¥¤º°ºÉ° 
  °µ¥»¸ ®¤µ¥Á¨ Ã¦«´¡r


  
º°´¦¦³Îµ´ª¦³µÁ¨ ¸É 
º°´¦°ºÉÇ ¦³» Á¨ ¸É
¸É°¥¼n 
°µ¸¡ÅoÁ µo ºÉ°ºÊ °®»o ÅªoÂ¨oªh®»o  ¨¨µ¥¤º°ºÉ° 
  °µ¥»¸ ®¤µ¥Á¨ Ã¦«´¡r

º°´¦¦³Îµ´ª¦³µÁ¨ ¸É 

  
º°´¦°ºÉÇ ¦³» Á¨ ¸É
¸É°¥¼n 
°µ¸¡ÅoÁ µo ºÉ°ºÊ °®»o ÅªoÂ¨oªh®»o  ¨¨µ¥¤º°ºÉ° 
¼Áo ¦·É ¤n°µ¦»¨Ä®o®´º °¦· ®r· ´¸Ê ·Ê¨®µÅ¤nÅo³Á¸¥´´Ê¦· ¬´ £µ¥Ä¸ ´Ânª´ ¸É
³Á¸¥®´º °¦· ®r·
 ¨¨µ¥¤º°ºÉ° ¼Áo ¦· É ¤n°µ¦¦¦¤µ¦¼ o °³Á¸¥
  
®oµ °Îµª®oµ
 ¨¨µ¥¤º°ºÉ° hhµ¥³Á¸¥
Á°µ¦¦³°Îµ °¸É
 

Â°

Îµ¦´¦°¨µ¥¤º°ºÉ° °¡¥µ
µo ¡Áoµ°µ¥»hhhh¸ ®¤µ¥Á¨ Ã¦«´¡r

º°´¦¦³Îµ´ª¦³µÁ¨ ¸É 

  
º°´¦°ºÉÇ ¦³» Á¨ ¸É
°¥¼n µo Á¨ ¸É®¤¼n¸ÉhhhhhÎµ¨Â ª
°ÎµÁ£°Á ´®ª´hhhhhhhhhhhhhhhhh
µo ¡Áoµ°µ¥»hhhh¸ ®¤µ¥Á¨ Ã¦«´¡r

º°´¦¦³Îµ´ª¦³µÁ¨ ¸É 

  
º°´¦°ºÉÇ ¦³» Á¨ ¸É
°¥¼n µo Á¨ ¸É®¤¼n¸ÉhhhhhÎµ¨Â ª
°ÎµÁ£°Á ´®ª´hhhhhhhhhhhhhhhhh
°¦´¦°ªn µ¼oÁ¦·É¤n°µ¦´Ê¦·¬´ ¸Ê »Åo ¨¨µ¥¤º°ºÉ°n °®o µ o µ¡Áo µÂ¨³ o µ¡Áo µ¥·¥°¤Ä®o µ¥³Á¸¥¦ª°
ªµ¤¼o °Â¨³Á· Á¥ o °¤¼¨µ¤¸ÅÉ o ¦³»Åªo Ä¦µ¥µ¦³Á¸¥¸Ê Á¡ºÉ°Äo ¦³Ã¥r °µ¦µµ¦
 ¨¨µ¥¤º°ºÉ° hhhhhhhhhhhhhhhhhhh¡¥µ
 hhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 ¨¨µ¥¤º°ºÉ° hhhhhhhhhhhhhhhhhhh¡¥µ
 hhhhhhhhhhhhhhhhhh 

 ¨¨µ¥¤º°ºÉ° ¼Áo ¦· É ¤n°µ¦¦¦¤µ¦¼ o °³Á¸¥
  
®oµ °Îµª®oµ
¦· ¬´ Îµ´
¦³°Îµ °¸É ¨¨µ¥¤º°ºÉ° µ¥³Á¸¥
  


สํ าเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น

แบบ บอจ. 5

ทะเบียนเลขที

ชื อบริ ษทั จํากัด
F
F

ณ วันประชุม { จัดตังบริ ษทั { สามัญผูถ้ ือหุ้น { วิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครังที…...............................................เมือวันที...................................................................................
คัดจากสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้น เมือวันที....................................................................................
ทุนจดทะเบียน.....................................................................................บาท แบ่งออกเป็ น............................................................หุ้น มูลค่าหุ ้นละ........................................บาท
ผูถ้ ือหุ้น ไทย ...........................คน จํานวน..................................................................หุ้น อืน ๆ .........................../น จํานวน...................................................................หุ้น
ชือผูถ้ ือหุ น้

ลําดับ
ที

เลขบัตรประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล

บัตรอืน ๆ (ระบุ) .............................เลขที....................................
สัญชาติ (3)
อาชีพ
ทีอยู่

จํานวนหุ น้
ทีถือ

เงินทีชาํ ระแล้ว (1)

เลขหมายใบหุ น้

ถือว่าชําระแล้ว (2) เลขหมายของหุ น้

ลงวันที

วันลงทะเบียนผูถ้ ือหุ น้
เป็ น

หุ ้นละ (7)

(2)

หุ ้นละ (7)

(2)

หุ ้นละ (7)

(2)

หุ ้นละ (7)

(2)

หน้า…………...…ของจํานวน…………..…...หน้า
ขอรับรองว่ าเป็ นรายการทีถูกต้ องตรงกับสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
(ลงลายมือชือ)…………………………………………………กรรมการ
(…………………………………………………)
หมายเหตุ ช่อง “เงินทีชาํ ระแล้ว ()” ให้ระบุจาํ นวนเงินค่าหุ ้นทีชาํ ระแล้วแต่ละหุ ้น เฉพาะหุ ้นซึ งต้องชําระเป็ นเงิน
ช่อง “ถือว่าชําระแล้ว (')” ให้ระบุค่าหุ ้นทีถือว่าชําระแล้วแต่ละหุ ้น เฉพาะหุ ้นซึ งต้องชําระด้วยทรัพย์สิน หรื อ แรงงาน
ช่อง “สัญชาติ (3)” หากเป็ นนิ ติบุคคล ให้ระบุประเทศทีจดทะเบียนจัดตั1ง

ขาด

แบบ ลช. '
คําขอที..................................
รับวันที..................................

คําขอจดทะเบียนเลิกและชําระบัญชี

สํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั
.....................................................

ห้ างหุ้นส่ วน / บริษัท ..............................................................................................................
ทะเบียนเลขที.! ...............................................................
(1) ข้าพเจ้าขอจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ดังต่อไปนี,
เลิกห้างหุน้ ส่ วน / บริ ษทั และอํานาจของผูช้ าํ ระบัญชี
แก้ไขเพิม เติมอํานาจของผูช้ าํ ระบัญชี
แก้ไขเพิม เติมทีต, งั สํานักงานของผูช้ าํ ระบัญชี
ตั,ง / เปลียนตัวผูช้ าํ ระบัญชี
เสร็ จการชําระบัญชี
โดยได้แนบรายการจดทะเบียนและเอกสารประกอบครบถ้วนตามระเบียบสํานักงานทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั กลางว่าด้วยการจดทะเบียนฯ รวม.............แผ่น
(2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการจดทะเบียนครั,งนี,ได้ดาํ เนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริ ษทั (กรณี เป็ นบริ ษทั จํากัด) ดังนี,
สั ญญาของห้ างหุ้นส่ วน / ข้ อตกลง หรื อ มติทปี! ระชุมของผู้เป็ นหุ้นส่ วน
ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนทุกคนตกลงให้เลิกห้างหุน้ ส่ วนตามสัญญา / ข้อตกลง หรื อ มติทีประชุมของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนทุกคน เมือวันที................................................
มีผลใช้บงั คับวันที..............................................................................
ทีประชุมของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนได้มีมติในเรื องทีขอจดทะเบียนตามรายงานการประชุม เมือวันที............................................................................................
การบอกกล่าวนัดประชุมของบริษัท
ได้บอกกล่าวนัดประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ / วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั,งที.................................................ลงวันที.............................................................................
โดยลงพิมพ์โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ และ ส่ งทางไปรษณี ยต์ อบรับ / ส่ งมอบให้แก่ตวั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
การประชุมของบริษัท
ทีประชุมได้มีมติในเรื องทีขอจดทะเบียนตามรายงานการประชุม.....................................................................เมือวันที.....................................................
ระหว่างเวลา......................น.ถึงเวลา......................น. ณ บ้านเลขที.............................................................................................................................................
.............................................................................................................มีผถู ้ ือหุน้ เข้าประชุมจํานวน....................คนนับจํานวนหุน้ ได้..................................หุน้
โดย.................................................................................................เป็ นประธานทีประชุม
คําพิพากษา / คําสั! งศาล
ศาล................................................................................มีคาํ พิพากษา / คําสัง ในเรื องทีขอจดทะเบียน ตามคดี....................................................................
หมายเลข..................................................................เมือวันที..............................................................
อื!น ๆ .............................................................................................................................................................................................................................................
และรายการทีระบุในคําขอและเอกสารประกอบถูกต้องตามความเป็ นจริ งทุกประการ ทั,งนี, จะส่ งมอบเอกสารข้างต้นต่อนายทะเบียนทันทีทีประสงค์จะตรวจสอบ
ลงลายมือชือผูช้ าํ ระบัญชี
.....................................................................................................
(............................................................................................…...)
..........…........................................................................................
(…................................................................................................)
ขอรับรองว่าผูข้ อจดทะเบียนได้ลงลายมือชือต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
เมือวันที.....................................................................................

บันทึกนายทะเบียน
รับจดทะเบียน ณ วันที...........................................................................

..................................................................................................
(.....................................................................……...................)
นายทะเบียน/..............................................................................

(ลงลายมือชือ)......................................................................นายทะเบียน
(…………………………..…………………..)
ประทับตราตําแหน่ง

คําเตือน 1. ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้าพนักงานมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็ นสาระสําคัญทีจดทะเบียนไม่ถูกต้องหรื อเป็ นเท็จ
3. การไม่ยนื คําขอจดทะเบียนภายในเวลาทีกฎหมายกําหนดจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.กําหนดความผิดเกียวกับห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียน ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด บริ ษทั จํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499
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1
ชื่อ คำ หรือข้อควำมที่ไม่สำมำรถใช้เป็นชื่อของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท
แนบท้ำยระเบียบสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลำง
ว่ำด้วยกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
กู้เกียรติไทย
ตารวจ
ทหาร
ทหารผ่านศึก
ผ่านศึก
อผศ.
นอกประจาการ
แห่งชาติ
แห่งประเทศไทย
ชาติไทย
พุทธมณฑล
บริษัทจังหวัด บริษัทพาณิชย์จังหวัด
ชื่อองค์การระหว่างประเทศ
ออสเตรเลีย เฮ้าส์
สวิส
นิคมอุตสาหกรรม
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป
เขตอุตสาหกรรมส่งออก
อาเชียน (ASEAN)
ศูนย์หัตถกรรมภาคเหนือ
ศูนย์หัตถกรรมภาคใต้
ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออก
ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตลาดกลาง
เรดิโอ ไทยแลนด์
ทางด่วน
ทางพิเศษ
ออมสิน
ไทยไฟโตเลียม
ไฟโตเลียม
ไฟโตดีเซล
ไฟโตลูบ

ยอดฟ้าจุฬาโลก
เลิศหล้านภาลัย
นั่งเกล้า
จอมเกล้า
ปิ่นเกล้า
จุลจอมเกล้า
มงกุฎเกล้า
ปกเกล้า
อานันทมหิดล
ภูมิพลอดุลยเดช
ภูมิพล
อดุลยเดช
อมรินทรา
ศรีสุริเยนทรา
เทพศิรินทรามาตย์
สุนันทากุมารีรัตน์
สุขุมาลมารศรี
ศรีสวรินทิรา
ศรีพัชรินทรา
สุวัทนา
ราไพพรรณี
สิริกิติ์
มหาวชิรุณหิศ
มหาวิชราวุธ
มหาวชิราลงกรณ์
วชิรุณหิศ
วชิราวุธ
วชิราลงกรณ์
มหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม
สงขลานครินทร์
ศรีนครินทร์

2
ศรีนครินทรา
ราชชนนี
ราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
เทพสุดาวดี
ศรีสุดารักษ์
นรินทรเทวี
จักรเจษฎา
ราชวังบวรสถานพิมุข
ธิเบศรบดินทร์
นรินทร์รณเรศ
เทพหริรักษ์
อนัคฆนารี
พิทักษมนตรี
อิศรานุรักษ์
นรินทรเทพ
นเรนทรบริรักษ์
ศรีสุเทพ
สวรรควิสัยนรบดี
นภาจรจารัสศรี
ณรงคหริรักษ์
ไชยาศรีสุริโยภาส
มาลินีนพดารา
ศรีสัชนาลัยสุรกัญญา
ชัยนาทนเรนทร
สิริราชกฤธภัณ์
นิภานภดล
อู่ทองเขตขันติยนารี
กุณฑลทิพยวดี
ศิริภรณ์โสภณ
อัษฎางค์เดชาวุธ
ไกรสรวิชิต
มาตยาพิทักษ์
จุฑาธุชธราดิลก
เพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพรรณวดี

เพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
เทพรัตนราชสุดา
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
กัลยาสุนทร
ราชวังบวรวิไชยชาญ
พิศาลบวรศักดิ์
สถิตย์ธารงสวัสดิ์
บริรักษ์นรินทรฤทธิ์
สุนทรธิบดี
วรวัฒน์สุภากร
จรัสพรปฏิภาณ
นฤบาลมุขมาตย์
เสพสุนทร
เดชาดิศร
พิพิธโภคภูเบนทร์
โสมนัสวัฒนาวดี
สนิทนเรนทร์
มหิศวิรนทรามเรศ
อรรควรราชกัลยา
พิทักษ์เทเวศร์
ภูวเนตรพิรนทรฤทธิ์
วงศาธิราชสนิท
เทเวศร์วัชรินทร์
สรรพศิลป์ปรีชา
สถิตย์สถาพร
มรุพงศ์สิริพัฒน์
ทิพยรัตนกิริฎกุลินี
สวัสดิวัดนวิศิษฏ์
มหิศรราชหฤทัย
สุพรรณภาควดี
พิจิตรเจษฎร์จันทร์
สวรรคโลกลักษณวดี
จันทรบุรีนฤนาถ
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ปราจิณกิติบดี
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นคราไชยศรีสุรเดช
ศรีรัตนโกสินทร
กรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์
เทพนารีรัตน์
อิศริยาลงกรณ์
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
วิจิตรจิรประภา
บริพัตรสุขุมพันธ์
นครสวรรค์วรพินิต
กาแพงเพ็ชรอัครโยธิน
ตรีเพ็ชรรุตม์ธารง
สมมติวงศ์วโรทัย
ศรีธรรมราชธารงฤทธิ์
พิไชยมหินทโรดม
จักรพงษ์ภูวนาถ
พิษณุโลกประชานาถ
สายสวลีภิรมย์
สุทธาสินีนาถปิยมหาราชปดิวรัดา
ชินวรศิริวัฒน์
อนุพงศ์จักรพรรดิ
อนุวัตรจาตุรนต์
ภาณุพงศ์พิริยเดช
อดิศรอุมศักดิ์
เทววงศ์วโรทัย
นราธิปพงศ์ประพันธ์
พิทยาลาภพฤฒิยากร
กัลยาณิวัฒนา
นราธิวาสราชนครินทร์
นครสวรรค์ศักดิพินิต
จันทบุรีสุรนาถ
พัชรกิติยาภา
สิริภาจุฑาภรณ์
อทิตยาทรกิติคุณ
มาตยาพิทักษ์
วรราชาทินัดามาตุ

สิรวัณวรี
มหิดล
จักรี
รามา
รามาธิบดี
สยามมินทร์
สยามมินทร
ถาวรวรยศ
อลงกฎกิจปรีชา
วรศักดาพิศาล
ภูบาลบริรักษ์
วรจักรธรานุภาพ
มหามาลา
บาราบบรปักษ์
อับสรสุดาเทพ
เชษฐาธิเบนทร์
อมเรนทรบดินทร์
ภูมินทรภักดี
ราชสีหวิกรม
สุดารัตนราชประยูร
อดุลยลักษณสมบัติ
อุดมรัตนราษี
ภูบดีราชหฤทัย
บดินทรไพศาลโสภณ
เจริญผลพูลสวัสดิ
วรเสรฐสุดา
มเหศวรศิววิลาส
วิษณุนาถนิภาธร
เพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
สมรรัตนสิริเชษฐ
จันทรมณฑล
วิสิทธิกษัตริย์
นเรศร์วรฤทธิ์
พิชิตปรีชากร
ขัตติยกัลยา

4
อดิศรอุดมเดช
ภูธเรศธารงศักดิ์
ประจักษ์ศิลปาคม
พรหมวรานุรักษ์
ราชศักดิ์สโมสร
จาตุรนต์รัศมี
จักรพรรดิพงศ์
ทิวากรวงศ์ประวัติ
สิริธัชสังกาศ
สรรพสาตรศุภกิจ
สรรพสิทธิประสงค์
เทวะวงศ์วโรปการ
บรมพงศาภิมุข
ภาณุรังษีสว่างวงศ์
ภานุพันธุวงศ์วรเดช
วชิรญาณวโรรส
สมมตอมรพันธุ์
วิวิธวรรณปรีชา
พงศษดิศรมหิป
นราธิปประพันธ์พงศ์
ดารงราชานุภาพ
พิทยลาภพฤฒิธาดา
นริศรานุวัดติวงศ์
พระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระเจ้าอยู่หัว
เจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้า
พระบวรราชเจ้า
พระสัมพันธ์วงศ์เธอ
พระเจ้าลูกยาเธอ
พระเจ้าลูกเธอ
พระพี่นางเธอ

มหาสมณเจ้า
พระปิตุลา
พระวิมาดา
พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้า
หม่อมเจ้า
หม่อมราชวงศ์
หม่อมหลวง
ภปร.
สก.
มวก.
กรมพระยา
กรมหลวง
กรมขุน
กรมพระ
กรมหมื่น
ปรมินทร์
ปรเมนทร์
ปรเมนทร
สยามมกุฎราชกุมาร
สยามบรมราชกุมารี
อัครราชกุมารี
ราชินี
ราชินีนาถ
อัครราชเทวี
บรมราชเทวี
อัครมเหสี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
พระวรชายา
พระชามาดา
โครงการพระราชดาริ
พระปรเมนทร
ศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร

5
กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรม
ชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พันปีหลวง
กรมสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า
พระเทพรัตนราชสุดา
มหาจักรี
สิรินธร
วรราชภักดี
สิริกิจจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
ศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
อุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี
นเรนทิราเทพยวดี
สิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา
ทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร
สิริวิบูลยราชกุมาร
โสมสวลี
สุทธนารีนาถ
มาเฟีย
ในหลวง
พ่อหลวง

เสด็จพ่อ
อบจ.
อบต.
Police
Military
ข้าราชการ
รัชกาล
รัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ
ตุลาการ
อัยการ
รัฐสภา
องค์การ
องค์กร
พนักงานราชการ
โครงการพระราชดาริ
พระราชดาริ
กิติยากร

1
บัญชีชื่อซึ่งมีความหมายหรือทาให้เข้าใจได้ว่าเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
แนบท้ายระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
อักษรจีนตัวเต็ม
อักษรจีนตัวย่อ
คาภาษาไทย
คาภาษาอังกฤษ
คาอ่านภาษาไทย
(Traditional Chinese) (Simplified Chinese)
เงินทุน, การเงิน, สินเชื่อ,
Finance, Financial, Financing,
กิมยัง, จินอิ๋ง, จินหรง
金融
金融
ลงทุน, การลงทุน, ธนกิจ,
Capital, Fund, Funding,
จือกิม, จือจิน
資金
资金
ธนากิจ, ธนการ, ธนาการ,
Trust, Trustee,
ไฉ่บ,ู๋ ไฉ่วู่, ไฉวู่
財務
财务
ธนทุน, ธนาทุน, ไฟแนนซ์,
Invest, Investment, Credit,
ซิงเถาะ, ซิ่นโท๊วะ
信託
信托
ไฟแนนเชียล, ไฟแนนซิ่ง,
ซิ่งเอ่ง, ซิ่นโย่ง
信用
信用
ไฟแนนซิ่งแอนด์ทรัสต์,
เต่าจือ, โถวจือ
投資
投资
ทรัสต์, ทรัสตี, อินเวสต์,
ยังจือ, อิงจือ, หรงจือ
融資
融资
อินเวสต์เมนต์, เครดิต
เกียะไต่, เจียะไต่, เจี๊ยะไต้
借貸
借贷
ซิง่ เต่, ซิ้นไต้, ซิ่นไต้
信貸
信贷
โช่วทัวเหริน
受託人
受托人
เครดิตฟองซิเอร์
มอร์ตเกจ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ...ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว
โพรวิเดนท์ฟัน...รีจิสเตอร์

Credit Foncier
Mortgage

Provident Fund…Registered

土地抵押

土地抵押

地產抵押

地产抵押

公積金...註冊

公积金...注册

โถวตี่ตี่อะ, ถู่ตี้ถี่เอี๊ยะ,
ถู่ตี้ตี่ยา
ตี่ซั่วติ๊อะ, ตี๋ฉั่งถี่เอี๊ยะ,
ตี้ฉ่านตี่ยา
กงจีจิน...จู้เฉ่อ

2
คาภาษาไทย

คาภาษาอังกฤษ

อักษรจีนตัวเต็ม
(Traditional Chinese)

อักษรจีนตัวย่อ
(Simplified Chinese)

คาอ่านภาษาไทย

หลักทรัพย์ ซิเคียวริตี้ส์
ตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหุ้น
ซิเคียวริตี้ส์เอ็กซ์เชนจ์
สต็อกเอ็กซ์เชนจ์

Securities
Securities Exchange
Stock Exchange

證券
證券交易所
股票交易所

证券
证券交易所
股票交易所

เจิ้งช่วน
เจิ้งช่วนเจียวอี้สั่ว
กู่เพี่ยวเจียวอี้สั่ว

